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Doopsgezind WereldWerk zet het werk van beide voorgangers in versterkte mate voort.
Een greep uit de vele activiteiten:
• In het programma Internationale Vredesgemeente staan
uitwisseling, wederzijds leren en solidariteit centraal. Dit
programma benadrukt dat doopsgezinden in Nederland,
Argentinië en Honduras ten diepste verbonden zijn ondanks
de sociale en culturele verschillen.
• Met de Verdubbelingsactie gaat doopsgezind WereldWerk lokale initiatieven van doopsgezinde gemeenten
financieel ondersteunen. Op de website staat informatie
over de criteria waar projecten aan moeten voldoen.
• Contacten met het ziekenhuis Shirati Mennonite Hospital in
Tanzania worden uitgebreid. De actie “Bedden voor Shirati”
(samen met andere partners en donoren) is de start voor
meer ondersteuning.
• Via het Adoptieprogramma wordt hulp gegeven aan kinderen
in Zuid-Amerika en Afrika.
• Nederlandse gemeenteleden die extra aandacht verdienen,
krijgen via de jaarlijkse Actie Pinkstergroet een attentie.
• Halfjaarlijks zijn er de conferenties van de Vredesgroep voor
bezinning, uitwisseling en inspiratie.
• Internationale projecten ondersteunen inwoners tegen geweldsbedreiging zoals bijvoorbeeld in West-Papoea.
• Noord-Amerikaanse jongeren van verschillende doopsgezinde
achtergrond worden via het Intermenno Jongerenuitwisselingsprogramma met Europese doopsgezinde families in
contact gebracht.
• Via politieke lobby wordt de cultuur van geweldloosheid in
onze samenleving bevorderd.

Trots presenteren wij ons logo, ontworpen door Nelleke Schiere. Zij
koos voor een groen beeldmerk: de kleur van vrede. In het abstracte
ontwerp zijn verschillende symbolen te herkennen: een wereldbol die
niet af is, een duif, een takje, groei en zelfs de letters die refereren naar
doopsgezind WereldWerk.

Doopsgezind WereldWerk onderhoudt contacten met andere
organisaties voor vredes- en hulpwerk in binnen- en buitenland
waaronder de Doopsgezinde Zending, SDO (Stuurgroep Duurzame
Ontwikkeling), MVS (Mennonite Voluntary Service), Menno’s
Pleats, IFOR (International Fellowship of Reconcilation), Church
& Peace (Europees verband van oecumenische vredeskerken),
Kerk & Vrede, Franciscaanse Vredeswacht, Kerkinactie, ICCO
(Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking),
MCC (Mennonite Central Committee), IMO (Internationale
Mennonitische Organisatie) en diverse organisaties in Zuid- en
Midden-Amerika.
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Doopsgezind WereldWerk: de fusie tussen de stichting
voor Bijzondere Noden en de Doopsgezinde Vredesgroep is een
feit. Op 22 oktober 2006 is doopsgezind WereldWerk
na een gedegen voorbereiding officieel van start gegaan. Beide
‘oude’ doopsgezinde organisaties werken ieder al zo’n 60 jaar onder de zo vertrouwd klinkende namen. Toch is de nieuwe organisatie voor vredes- en hulpwerk ervan overtuigd dat de naam
doopsgezind WereldWerk snel ingeburgerd zal zijn.

“Werken aan vrede heeft alles te maken
met werken aan noden in de wereld!”
Zo’n zestien jaar waren er over en weer al intensieve contacten
en werd het steeds duidelijker dat het werk van de Vredesgroep
niet zonder de praktische hulp van de stichting Bijzondere Noden
kon – en vice versa. Met deze fusie wordt invulling gegeven
aan de wens om vanuit de doopsgezinde geloofsovertuiging
mensen in verschillende werelddelen te kunnen helpen aan een
menswaardig bestaan.
Centraal staat het streven naar een gelijkwaardige, menswaardige
en vooral ook geweldloze wereld. Doopsgezind WereldWerk
wil naast de materiële steun aan internationale en nationale
projecten vooral ook kennis en ervaringen uitwisselen. Doopsgezinden uit verschillende werelddelen inspireren elkaar
wederzijds. Door de jarenlange contacten en ontmoetingen
wereldwijd is gebleken dat het hierbij beslist niet gaat om
eenrichtingsverkeer.

“Je leert van elkaar en je leert elkaar kennen.”
Door nu in doopsgezind WereldWerk het gedachtegoed
over geweldloosheid van de Vredesgroep te combineren met de
praktische invulling door Bijzondere Noden, is een start gemaakt
met een samenhangende aanpak. Wellicht is het de aanzet van
een nog grotere organisatie waar nog meer doopsgezinde organisaties zich in de nabije toekomst thuis gaan voelen.

Verhalen uit het veld

Mobiel consultatiebureau in District Shirati, Tanzania
In 2005/2006 woonden en werkten Robbert en Els de Quant een
jaar in Shirati. Er werd door het Nederlandse echtpaar via MVS
contact gelegd met het Bisdom Mara-Noord, het bisschoppelijk
verband dat daar gebruikelijk is voor doopsgezinde gemeenten.
Het mobiele consultatiebureau voor prenatale en zuigelingenzorg
bezoekt wekelijks (…als er een auto beschikbaar is) de zwangeren
en zuigelingen in de dorpen. Deze spreekuren worden druk bezocht. De “Mobile Clinic” wordt gecoördineerd vanuit het Shirati
Mennonite Hospital waarmee de contacten door doopsgezind
WereldWerk verder worden uitgebouwd.

“Het meest aangrijpend vond ik toch de
ondervoeding. Het ziekenhuis doet heel
noodzakelijk en preventief werk.”
Opvang Straatkinderen

Doopsgezind WereldWerk steunt samen met IMO de organisatie Servome (Servicio Voluntario Menonita) in Paraguay
bij de opvang van straatkinderen. In de herberg El Abrigo (de
Schuilplaats) vonden vorig jaar al 50 straatkinderen onderdak.
Aan de herberg is een kinderdagverblijf en een basisschool
(Pro Educacion-school) verbonden waar ook circa 300 kinderen
uit achterstandsbuurten in Asuncíon na schooltijd worden
opgevangen. De school is met een kleuterklas en de eerste drie
klassen gestart in 2001 en groeit ieder jaar met een volgende
klas tot een complete school met negen klassen. De kinderen
doen hun huiswerk onder begeleiding en worden op alle mogelijke manieren voorbereid op hun zelfstandigheid. Op reguliere
scholen zijn de leerkrachten niet opgeleid om deze kinderen te
begeleiden. Vaak worden de straatkinderen gediscrimineerd en
krijgen zij weinig kansen.

Uitwisselingsprogramma
Francisco Machado (49) uit Honduras bezocht in mei 2006
Europa. Hij zet zich op geweldloze wijze in voor sociale en
economische rechtvaardigheid. Helaas vertaalt de overheid deze
opstelling van doopsgezinden in zijn land soms als communisme
en wordt als bedreigend gezien.
In een aantal Nederlandse doopsgezinde gemeenten sprak hij over
de vraag wat doopsgezinden hier kunnen betekenen voor hun geloofsgenoten in Honduras en wat wij van hen kunnen leren.

Waarnemer in Congo
Maarten van de Werf (Werkgroep Geweldloos Samenleven) was
een van de onafhankelijke waarnemers tijdens de verkiezingen
in Congo in augustus 2006. Aan de sponsors van zijn waarnemerschap (doopsgezind WereldWerk en MCC) liet hij bij
terugkomst in Nederland weten dat hij blij was Congo bezocht
te hebben. “In de afgelopen zes jaar zijn er door oorlog, onrust
en armoede vier miljoen slachtoffers gevallen. Congo voelt zich
een vergeten land. De aanwezigheid van onafhankelijke waarnemers was voor de Congolezen een belangrijk teken internationaal op de kaart te staan.”

