
Het is moeilijk te duiden waar wij ons op dit moment bevinden in 

de tijd die zo sterk bepaald wordt door het Covid-19 virus. Heb-

ben wij het ergste reeds achter ons gelaten? Komt er binnenkort 

een vaccin beschikbaar, zodat wij ons oude en aangename 

manier van leven weer op kunnen pakken? Voor de meesten 

van ons heeft het sluiten van een winkel of bedrijf ons niet be-

dreigd in ons voortbestaan. Steun en overheidsmaatregelen 

hebben velen van ons een bodem gegeven om op te kunnen 

blijven (be)staan. 

Als ZWO-werkgroep gingen onze gedachten direct uit naar onze 

projecten en waar de mensen deze periode heel anders moeten doormaken. Waar ze geen over-

heidssteun ontvangen en thuiszitten vaak geen inkomen betekent, én dus geen eten. En kunnen 

de projecten, waarvan de ZWO vaak maar een kleine mede-sponsor is, wel blijven doorgaan? 

Navraag heeft geleerd dat onze projecten vooralsnog niet direct dreigen om te vallen, maar ter 

ondersteuning heeft de ZWO aan ieder project een extra bijdrage van €1000,- overgemaakt. Dit 

dankzij een legaat dat wij jaren geleden ontvangen hebben, bestemd voor diaconale doeleinden. 

Daarnaast hebben wij extra geld overgemaakt aan het project van Foka van de Beek om de hulp-

behoevenden in Burgas die onvoldoende te eten hebben te ondersteunen. 

Het virus maakt geen onderscheid en slaat overal genadeloos toe. Wat kunnen wij leren van 

deze bijzondere tijd? Zijn we in staat veranderingen aan te brengen in onze manier van leven? 

Realiseren we ons dat, ondanks dat dit voor ons allen een moeilijke tijd is, we nog steeds bevoor-

recht en beter beschermd zijn ten opzichte van landen in ontwikkeling en waar de gebeurtenissen 

mensen in verdergaande vorm raken? Met nieuwe ogen lees ik het volgende gedicht van Pieter 

van de Broeke.  

Help mij, o Heer, een arme te voeden.  

Help mij, o Heer, een kind te behoeden.    

Help mij, o Heer, een zwerver te vragen.     

Help mij, o Heer, een vermoeide te schragen.       

Amen 

Namens de ZWO-werkgroep, 

Houw Thè 

 

 

 

 

Zending Werelddiaconaat en  

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
 

De werkgroep ZWO Voorburg wil 

graag uw betrokkenheid stimuleren bij 

mensen op deze wereld die minder 

bedeeld zijn en uw hulp goed kunnen 

gebruiken. Wij doen dit onder meer 

door meerdere malen per jaar geld in 

te zamelen via de collecte. Met uw 

steun dragen wij bij aan diverse pro-

jecten in ontwikkelingslanden op het 

gebied van onderwijs, gezond-

heidszorg, huisvesting en landbouw. 

Via deze nieuwsbrief houden wij u op 

de hoogte van de besteding van de 

gelden en voortgang van de projecten. 

TER OVERDENKING  
 

Maak ons nuttig 

Maak ons nuttig Heer, voor onze 

medemens die leeft en sterft in nood. 

Laat ons delen Heer, van onze over-

vloed. Laat onze liefde al Uw won-

deren doen. 
 

Lieve Heer, leer ons om U ook te zien 

in de ogen van de mensen die ons 

kwetsen. Laat ons zien, hoe de liefde 

zich vermomt en hoe mooi het is, te 

leven in Uw dienst. 

Maak ons nuttig Heer, voor onze 

medemens die leeft en sterft in nood. 

Laat ons delen Heer, van onze over-

vloed. Laat onze liefde al Uw won-

deren doen. 

Lieve Heer, maak ons heilig, net als U, 

en laat Jezus elke dag in ons herle-

ven. Geef ons moed, om Uw mooie 

werk te doen. Geef ons liefde Heer, 

voor anderen en U. 

Maak ons nuttig Heer, voor onze 

medemens die leeft en sterft in nood. 

Laat ons delen Heer, van onze over-

vloed. Laat onze liefde al Uw won-

deren doen. (M. Heusden/M. van Beek) 

 

VO0RBURGSE SAMEN-DELEN-KRANT 
  

 

Van de voorzitter 

ZUID AFRIKA: De gebruikelijke manier van lesgeven - in de open lucht - biedt in deze tijd 

zo zijn voordelen.  Door: Carine van den Berg 

 

Zending Werelddiaconaat en  

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
 

De werkgroep ZWO Voorburg wil 

graag uw betrokkenheid stimuleren bij 

het verspreiden van het evangelie en 

het helpen van mensen op deze 

wereld die minder bedeeld zijn, en uw 

hulp goed kunnen gebruiken. Wij doen 

dit onder meer door meerdere malen 

per jaar geld in te zamelen via de col-

lecte. Met uw steun dragen wij bij aan 

het werelddiaconaat en ondersteunen 

wij diverse projecten in ontwikkelings-

landen op het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg, huisvesting en land-

bouw. Via deze nieuwsbrief houden wij 

u steeds op de hoogte van de 

besteding van de gelden en voortgang 

van de projecten. 

 
TER OVERDENKING  
 

Zend ons een engel in de nacht 
 

Zend ons een engel in de nacht 

als alles ons een raadsel is, 

als ons de zekerheid en kracht 

ontvallen in de duisternis. 

 

Zend ons een engel ieder uur 

dat ons ontvoert van U vandaan, 

wanneer wij voor de blinde muur 

van Uw geheime plannen staan. 

 

Zend ons een engel met Uw licht 

in onze slaap, de metgezel 

die troost brengt in het vergezicht 

van God met ons, Immanuel. 

 

Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 

en bij ons wonen in Uw tijd 

en leer ons wachten met geduld. 
 

Michel van der Plas 

 In Zuid-Afrika is het voorjaar geworden. De zware herfst

- en winterperiodes, die geheel in het teken stonden van 

zeer strikte Coronamaatregelen, lijken voor de bevol-

king langzaam weg te ebben, al is de economische 

schade enorm. Vele miljoenen mensen hadden van de 

één op de andere dag geen inkomen meer en zijn nu 

totaal afhankelijk van georganiseerde voedselhulp. De 

economische malaise zal nog langer aanhouden van-

wege het feit dat toeristen nog niet worden toegelaten  



 

>>> Vervolg Joke Witttekoek 
 

als Bangladesh leeft men echter (nood-

gedwongen) veel meer bij de dag en 

denkt men minder na over de mogelijke 

gevolgen: de dag van vandaag brengt al 

genoeg uitdagingen. Zo las ik dat ie-

mand zijn Tuktuk had verkocht om van-

daag eten voor zijn gezin te kunnen ko-

pen, maar daarmee wel zijn bron van 

inkomsten verliest...... 
 

In ons meisjeshuis hebben ze maanden-

lang de gordijnen laten hangen, die we in 

de winter gebruiken om de kou buiten te 

houden. Nu dachten zij dat dit ook zou 

kunnen helpen om het virus buiten de 

deur te houden, terwijl er hier gezegd 

wordt dat we zoveel mogelijk moeten 

luchten. Al het voedsel dat binnenkomt, 

wordt eerst met een desinfecterende 

spray bewerkt, terwijl wij ervan uitgaan 

dat al het eten dat we goed koken daar-

na wel bacterie- en virusvrij zal zijn. 
 

Veel universiteiten verzorgen intussen 

online lessen, maar de lagere- en mid-

delbare schoolstudenten zitten al 5 

maanden thuis, zonder enige vorm van 

alternatief onderwijs. Onze manager is 

enorm actief om interessante dagbeste-

dingen te bedenken, zoals computerles-

sen, spelcompetities en er mag tot grote 

vreugde veel vaker TV worden gekeken, 

maar ook wordt er elke dag een paar uur 

besteed aan onderwijs. 
 

Ook de school van ‘Lef for Life’ van Dino 

Halder, die wij al jarenlang steunen in 

zijn support aan kinderen in een slop-

penwijk van Dhaka, is al 5 maanden 

gesloten. Dit betekent niet alleen dat de 

kinderen geen onderwijs krijgen, maar 

ook dat ze hun dagelijkse gezonde maal-

tijd moeten missen. Dino heeft daarom al 

een aantal keer voedselpakketten ge-

maakt voor de gezinnen van zijn studen-

ten. De families hebben vaak kleine win-

keltjes: verkopen thee, snoepgoed of 

sigaretten. Doordat echter veel bedrijven 

en de overheid hun kantoren gesloten 

houden, heerst onder hen veel werkloos-

heid en is er nauwelijks een paar ‘Taka’ 

te verdienen. Via de ZWO hebben we 

extra financiële steun gehad voor voed-

selhulp en helpen we Dino en zijn team 

dat het op de goede plek terechtkomt.  
 

Namens alle betrokken in Bangladesh, 

dank uit het diepst van ons hart. 

tot het land. Net als alle andere scholen heeft 

ons ‘Versterkt Engels leesproject’, gericht op 

het verbeteren van de Engelse taal van leer-

lingen op een achterstandsbasisschool in 

Phalaborwa, sinds april stilgelegen. Begin 

september mochten de scholen weer lang-

zaam open, waarbij er om de dag een deel 

van de klas naar school mag. In normale om-

standigheden zijn klassen van meer dan hon-

derd leerlingen hier geen uitzondering. Onze 

twee vaste les-assistenten Anastacia en Pinky 

helpen de school mee met het opnemen van 

de temperaturen van leerlingen bij binnen-

komst, het toezicht houden op dat handen 

gewassen worden en mondkapjes gedragen. 

Daarnaast hebben zij het leesproject weer 

opgestart. Ze doen dit, zoals al gebruikelijk 

was, onder een zonnescherm in de open 

lucht, maar dit biedt nu als voordeel dat er 

tevens minder risico op besmetting wordt 

gelopen. 
 

Op het moment van dit schrijven zijn helaas 

de zes dagbestedingsprojecten die wij spons-

oren voor kinderen met een beperking nog 

niet weer opgestart. Het is een regelrechte 

ramp voor deze leerlingen dat ze al maanden 

hun benodigde therapie niet meer krijgen. Ook  

deelden we altijd voedzame maaltijden uit aan 

deze leerlingen, maar ook dat ligt stil. Dit werd  

namelijk gedaan met behulp van subsidie van 

de overheid, maar de lokale overheid heeft 

twijfels of deze leerlingen de veiligheidsinstruc-

ties wel kunnen opvolgen en zegt daarom te 

willen wachten. Onze projectcoördinatrice 

Thandi hoopt vurig dat er snel meer duidelijk-

heid komt over het lot van de gehandicapten-

projecten. Zodra de dagbestedingen weer 

open mogen, zal onze stichting koortsthermo-

meters, mondkapjes, handgel en zeep sponso-

ren. Voorlopig blijft de focus van Thandi en de 

medewerkers op het verbouwen van verschil-

lende groenten, die worden verkocht om wat 

geld binnen te halen voor de projecten.  
 

Daarnaast heeft Thandi goede banden met de 

Church of the Nazarene en Church FreeWay 

to GOD en heeft ze samen met deze kerken 

een project opgezet waarbij voedselhulp aan 

kinderen wordt aangeboden. Dankzij uw vrijge-

vigheid ontvangen nu elke zondag na de kerk-

dienst zo’n honderd kinderen voedsel, zoals 

pap, vlees en groenten.  
 

Wij danken u hartelijk voor uw steun,  

Baie dankie 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangladesh moet er worden betaald voor een 

test, dus de onderste laag van de bevolking, 

die een test niet kan betalen, zijn niet meege-

nomen in de cijfers. Tegelijkertijd denk ik dat 

het immuunsysteem van een Bengaal heel 

sterk is, vooral juist onder de arme bevolking, 

die gaandeweg hun leven al veel weerstand 

hebben opgebouwd. Toegang tot goede infor-

matie is ook lastig, zowel in Bangladesh als 

ook in Europa. Wat moet je geloven en welke 

maatregelen zijn overdreven? Wat kan nog wel 

of wat moet je echt nalaten? In een land  

 

Hoewel velen “Corona moe” zijn, ontkom ik 

er niet aan om in deze bijdrage te delen 

hoe het ervoor staat in Bangladesh. Scho-

len zijn nog gesloten en veel overheidskan-

toren hebben hun activiteiten nog niet weer 

opgestart. Er is veel werkloosheid onder de 

mensen die het moeten hebben van de 

verkoop van thee of snacks, als ook bij-

voorbeeld de Tuktuk en Riksja rijders. Hoe-

wel nog steeds 20% van de getesten posi-

tief is, bereiken ons niet veel berichten over 

grote aantallen die overlijden. Echter, in  

 

BANGLADESH: “Iemand verkocht zijn TukTuk om in ieder geval vandaag te kun-

nen eten.” Door:  Joke Wittekoek 



 

FOKA VAN DE BEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BULGARIJE 
 

Geliefde broeders en zusters, 

Heel hartelijk dank voor uw financiële 

steun. Dit is voor ons in deze zware tijd 

een grote hulp. Veel mensen zijn werk-

zaam in het toerisme (schoonmaak, 

bediening), maar omdat er vanwege de 

Corona-pandemie veel minder toeristen 

komen, is er nauwelijks werk en hebben 

mensen nauwelijks tot geen inkomen en 

daardoor een tekort aan levensmidde-

len. Ook zijn de prijzen van veel levens-

middelen als gevolg van de crisis (flink) 

gestegen.  

Met uw bijdrage hebben we mensen in 

zes dorpen in de regio Burgas onder-

steund met levensmiddelen en/of medi-

cijnen, in totaal zo’n kleine twintig gezin-

nen en alleenstaanden. In elk dorp heb-

ben we een contactpersoon en in geza-

menlijk overleg hebben we gekeken 

naar waar de nood het hoogst is. 

Zo hebben we hulp geboden aan een 

alleenstaande moeder met vier kin-

deren. Haar man heeft haar verlaten en 

ze staat er helemaal alleen voor. Werk 

vinden lukt niet, ook omdat de scholen 

al maandenlang gesloten zijn en ze 

moeilijk weg kan van huis. Ook een 

Turkse moslimfamilie waarvan de vader 

zwaar depressief is en zelfmoordge-

dachten heeft, konden we helpen. Hij 

vond het heel bijzonder dat wij als chris-

tenen hulp boden en zei dat dat hem 

aan het denken gezet heeft. Verder 

hebben we hulp geboden aan een al-

leenstaande moeder met twee zwaar 

gehandicapte volwassen zoons. Nor-

maal gesproken verdiende ze net ge-

noeg om rond te komen, maar nu had 

ze te weinig om voldoende levensmid-

delen te kopen.  
 

>>> Lees verder op de volgende pagina 

 
 

 

 

 

 

Vreemd om zo een ‘laatste’ stukje te schrijven. 

Na 15 jaar trouwe steun van ZWO Voorburg 

gaan Mukisa Foundation en Masanafu Child 

and Family Support (MCAFS) nu verder zon-

der ‘the Dutch church support from Femke’s 

village’ zoals er hier naar uw steun verwezen 

wordt. Eind 2019 zijn mijn ouders vertrokken 

uit Voorburg en leek het ons gepast ruimte te 

maken voor andere projecten. Het is geen 

gemakkelijk jaar om afscheid te nemen. In 

januari waren we nog zeer optimistisch en 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zagen we mogelijkheden bij beide organisaties 

om op eigen kracht verder te gaan. Het en-

thousiasme, de wil en capaciteit van de mede-

werkers is er ook nog steeds. Maar met de 

COVID-19 crisis zijn er voor de buren en kin-

deren van de organisaties veel problemen bij 

gekomen. In maart zijn rigoureuze lockdown-

maatregelen genomen en verloren velen hun 

inkomen. Dat heeft geleid tot nog meer armoe-

de.  
 

Mukisa Foundation en MCAFS zorgen zo goed 

als het gaat voor hun kinderen en buren. Er 

worden voedsel- en medicijndistributies geor-

ganiseerd en er wordt creatief ondernomen: de 

naaisters maken mondkapjes (die hier verplicht 

zijn om te dragen) en de lassers maken hand-

wasvoorzieningen met voetpedalen. Sinds juni 

mogen mensen de straat weer op, maar de 

scholen blijven dicht, evenals de kerken en 

uitgaansgelegenheden en de avondklok geldt 

nog steeds. In augustus raakten steeds meer 

mensen geïnfecteerd met het virus. De ver-

wachting is dat dit aantal nog flink zal oplopen 

met misschien een tweede lockdown als ge-

volg. Bij MCAFS en Mukisa Foundation wordt 

nagedacht over en geëxperimenteerd met 

alternatieve opties: in kleine groepjes les bui-

ten onder de boom, fysiotherapie in de tuin, 

informatieprogramma’s voor ouders op de 

radio (de meesten hebben geen of zelden 

toegang tot internet, dus gebruik van sociale 

media of online school is niet echt een optie).  
 

MCAFS startte als burenproject met een fo-

cus op agrarische activiteiten. Dit betekende: 

de oprichting van een trainingsschool voor 

jongeren en volwassenen, een microkrediet 

systeem voor vrouwen en voorlichtingsbijeen-

komsten. Toen MCAFS steeds meer kinderen 

met een beperking in hun buurt vonden,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

kwam in 2009 Mukisa Foundation in beeld. 

Een partnerorganisatie die rehabilitatie aan- 
 

biedt voor kinderen met een beperking, even-

als ondersteuning voor hun ouders en familie-

leden. Door de jaren heen hebben beide 

organisaties een team opgebouwd van trou-

we medewerkers die zich inzetten voor hun 

medemens, hun buur. 
 

De ZWO heeft de afgelopen jaren onder 

meer bijgedragen aan de ontwikkeling van 

nieuwe technische trainingstrajecten op 

school, de stichting van een kleuterschool en 

bibliotheek met mini computerlab in 

Masanafu, het opzetten van jongerenpro-

jecten in dezelfde buurt, informatie- en voor-

lichtingsbijeenkomsten, voedseldistributies 

voor families in crisistijden en medische zorg 

en rehabilitatie van kinderen met een beper-

king en/of een chronische ziekte.  
 

Investeringen die van grote waarde zijn in het 

verminderen van armoede, het verbeteren 

van onderwijs en de gezondheidszorg voor 

kinderen en volwassenen in Oeganda.  

 

Namens MCAFS en Mukisa, onze 

dankbare en hartelijke groeten 
 

 

 

 

OEGANDA: ZWO neemt afscheid van MCAFS en Mukisa Foundation  
 

 

Door: Femke Mbazzi-Bannink 



 
 

 

 

 

 

 

 

nieuw lid ZWO werkgroep 

Wij zoeken een algemeen lid dat graag 

met ons meedenkt over onze projecten 

en andere zaken, extra handen biedt 

waar nodig en/of het leuk vindt om eigen 

talenten of ideeën in te brengen  

Qua tijdsbesteding: naast de eventuele 

taken die je op je neemt, vergaderen wij 

vier keer per jaar, is er 2 maal per jaar 

een vouwavond van de krant en een 

enkele maal komen we bijeen voor de 

gezelligheid.  

Neem gerust eens contact op voor meer 

informatie én alle inbreng is welkom. 

Contactpersoon: Houw Thè (voorzitter) 

Tel: 070-386 1135 

 

 

 
 

Colofon 

Deze Samen-Delen-Krant is een 

uitgave van de groep Zending, 

Werelddiaconaat en Ontwikke-

lingssamenwerking van de Pro-

testantse Gemeente te Voorburg 

met bijdragen van Foka van de 

Beek, Femke Bannink, Joke 

Wittekoek, Carine en Ank van 

den Berg, Jan Jenezon, Hester 

Sanderman en Houw Thè. De 

Samen Delen-krant verschijnt 

doorgaans twee keer per jaar, in 

februari en oktober. Wilt u reage-

ren op artikelen uit deze krant, 

dan kunt u uw reactie sturen 

naar:  

samendelenkrant@gmail.com 

Contactpersoon: Hester Sander-

man, 06 24 79 26 17 
 

Kerkelijk Bureau van de Protes-

tantse Gemeente te Voorburg, 

Bruijnings Ingenhoeslaan 2  

2273 KR Voorburg  
 

Drukkerij: Vadéli, Den Haag  

www.vadeli.nl 

Onze hartelijke dank! 

Ontvangsten 

De collecte voor het Werelddiaconaat van  23 februari  jl. heeft € 464,47 opgebracht. De op-

brengst van de Voorjaarszendingscollecte van 1 maart jl.  bedroeg  € 589,82. Verder is uit de 

Zendingsbussen een bedrag van € 77,34 ontvangen. 
 

Uitgaven 

In de maand mei hebben wij aan onze drie vaste projecten elk € 2.000, - overgemaakt. Onze 

verbintenis met deze projecten is langjarig, zodat de projecten in hun jaarplannen de zekerheid 

hebben over een vaste bijdrage.  
 

De Corona-epidemie heeft ook aanzienlijke financiële gevolgen voor de mensen in de directe 

nabijheid van onze projecten. Velen hebben hun werk verloren en daarmee ook hun inkomen.  De 

Werkgroep ZWO heeft daarom in juli aan elk van deze drie projecten € 1.000 extra overgemaakt.  

Aan Kerk in Actie is in maart € 500 overgemaakt als bijdrage voor noodhulp wereldwijd in verband 

met Corona. Aan het Zendingsproject van Foka van de Beek in Bulgarije is voor dit doel € 500 

extra geschonken. Verder hebben de Centrale Diaconie en de Werkgroep ZWO in augustus elk 

€500 overgemaakt aan Kerk in Actie voor hulp aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet. 
 

Uw bijdrage leveren 

Meerdere malen per jaar zamelen wij geld in voor onze projecten via de collecte. Ook kunt u geld 

giraal overmaken. Wilt u financieel bijdragen aan het werk van Foka van de Beek in Bulgarije, dan 

kunt u dit overmaken naar: NL96 INGB 0000 0018 81 t.n.v. ZWO Zending Prot Gemeente Voor-

burg. Wilt u financieel bijdragen aan onze projecten in Zuid-Afrika of Bangladesh, dan kunt u dit 

overmaken op: NL 97 RABO 03 73 74 30 92, t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO. 

 

 

  ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2020 

      >>> Vervolg Foka van de Beek 

Ook een andere alleenstaande vrouw met 

een thuiswonende volwassen zoon die 

alcoholist is, had onze hulp hard nodig. 

Bij haar was de nood zo hoog dat haar 

koelkast letterlijk leeg was en ze ook haar 

medicijnen niet meer kon kopen. Ze ver-

telde, toen wij met de hulp langskwamen 

(voor haar onverwacht), dat ze in nood 

uitgeroepen had tot God: “Alleen U kunt 

me helpen”. De hulp was voor haar echt 

een verhoring van haar gebed. Ze vroeg 

ons expliciet om u te bedanken voor uw 

bijdrage. Tot slot, naast de vele  

anderen, konden we een weduwe met 

diabetes helpen. Ze had helemaal niets 

meer en ging zonder eten slapen. Wij 

stonden onverwacht met hulp voor haar 

deur. Ze was enorm verrast en ontzettend 

blij met de hulp.  

Heel veel dank voor uw hulp, namens ons 

en allen die we hebben kunnen helpen. 

We willen u van harte Gods zegen toe-

wensen! 

De Samaritaanse Vrouwen - De stichting 

die diaconaal en evangelisatiewerk ver-

richt in dorpen rond Burgas 
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