
Van de voorzitter 
Het is haast niet te bevatten hoe de wereld 

waarin wij leven, is veranderd. In de vorige 

editie van de Samen-Delen-Krant maakten 

wij ons blij dat de Covid-versoepelingen 

eraan kwamen en dat wij weer vrijer konden 

leven, niet wetende dat er een bloedige oor-

log in Oekraïne op uitbarsten stond.  

Kosten van voedsel 
De directe gevolgen voor ons zijn de opvang 

van vluchtelingen, de hogere prijzen voor 

onze boodschappen en de dure energieprij-

zen. Dat het ons midscheeps raakt, is nieuw 

voor ons. Dan denk ik aan de wereld van 

onze projecten. Welke effecten krijgen die 

voor hun kiezen? Door duurder transport 

zullen de kosten van voedsel beslist de 

hoogte ingaan. Zorgt dit voor armoede bij de 

meisjes en jongens die wij ondersteunen? 

Een groter deel van de uitgaven zal naar 

voeding en andere vaste lasten gaan. Wij 

houden in de gaten dat hun leven en ook het 

onderwijs niet nadelig beïnvloed worden. 

Kerk in Actie heeft ons in de afgelopen 

maanden opgeroepen om noodhulp te verle-

nen aan slachtoffers van de verschrikkelijke 

droogte in Oost-Afrika, waar oogsten en vee 

Dit seizoen sparen de kinderen van wijkge-

meente Martini voor het kinderwerk van 

een Roma-gemeente in Bulgarije, vlakbij 

het zendingsproject van Foka van de Beek. 

De Roma-gemeente heeft in het verleden 

veel aan kinderwerk gedaan. Het kerkge-

bouw van de gemeente was echter in zo’n 

slechte staat, dat het moest worden afge-

broken. Intussen is er aan de bouw van 

een nieuw gebouw begonnen en worden er 

weer kerkdiensten gehouden, maar de 

ruimte voor het kinderwerk en de keuken 

zijn nog niet af. In de coronaperiode is het 

kinderwerk bovendien komen te vervallen. 

De gemeente wil het kinderwerk graag 

weer oppakken. Dat werk richt zich op: 

- Maaltijden uitdelen aan kinderen 

- Kinderen omgangsvormen bijbrengen 

- Bijbelclub geven 

De spaaractie van de Martinikinderen is 

een mooie stimulans om het kinderwerk 

weer actief op te pakken! 

Gelske van der Duin 

Carine van den Berg, Stichting Docenten voor Afrika: 

‘De mensen krijgen meer vertrouwen.’ 

Thandi, onze coördinator van Docenten voor 

Afrika, bezoekt weer met enige regelmaat 

verschillende projecten in Phalaborwa en 

ziet duidelijk tekenen dat men weer aan het 

‘opbouwen’ is. Er worden plannen gemaakt 

om de enorme achterstanden in het onder-

wijs van de Engelse taal te verminderen en 

er worden evaluaties uitgevoerd, maar het 

belangrijkste is dat kinderen weer dagelijks 

onderwijs krijgen en worden ondersteund. 

verloren zijn gegaan. Aan hulp voor Pakistan 

hebben wij ook meegedaan. De gevolgen 

van klimaatverandering treffen deze kwets-

bare landen veel harder. 

Om actueler te zijn in onze berichtgeving 

naar u toe zal ZWO twee keer per jaar een 

artikel plaatsen in Proef!. In het december-

nummer zult u uitgebreid kunnen lezen over 

het project Manasu Girl Care Center in An-

dra Pradesh, India. In deze uitgave daarover 

dus bijna niets. 

Wij hopen dat onze inspanningen in deze 

uitdagende tijd met Gods zegen een verschil 

kunnen maken in de levens van de kinderen 

en hun begeleiders.  

Houw Thè 

Namens de werkgroep ZWO 
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‘We merken voor het eerst in lange tijd dat 

het schooljaar redelijk ‘normaal’ verloopt in 

Zuid-Afrika. De mensen krijgen duidelijk 

meer vertrouwen in het dagelijks leven en 

hun eigen kunnen.  

Onze lesassistenten begeleiden weer heel 

wat groepjes. Er is nieuw schoolmateriaal 

beschikbaar, zoals schriften, pennen, gum-

men en puntenslijpers, vooral dankzij de 

steun van de ZWO-werkgroep.  
Kinderen van de Roma-gemeente 



ondersteunen. Monique is al een aantal ke-

ren in Phalaborwa geweest en heeft via haar 

werkgever voor een langere periode vrijaf 

kunnen krijgen om te helpen ‘een verschil te 

maken’. 

Monique is multi-inzetbaar en is zeer gemoti-

veerd om een bijdrage te leveren. We mer-

ken dat Thandi en onze lokale lesassistenten 

uitkijken naar haar komst.  

Waslijst 
Tot slot is het de bedoeling dat onze voorzit-

ter Gerard dit najaar (op eigen kosten) een 

werkbezoek aan Phalaborwa aflegt. We 

hebben al een waslijst aan doelen die we 

graag willen concretiseren als hij daar is. 

Hopelijk kunnen we daar de volgende keer 

meer over vertellen. Voor nu hebben we alle 

vertrouwen in onze lokale mensen en in de 

toekomst van de projecten. Met uw hulp 

kunnen we hen daarbij blijven ondersteu-

nen!’  

Baie dankie! 

Carine van den Berg 

 

 

 

 

 

 

Sportevenementen 
Dit schooljaar heeft onze stichting meege-

werkt bij het organiseren en sponsoren van 

een aantal gezamenlijke sportevenementen 

voor kinderen met een beperking; evene-

menten die al lange tijd waren uitgesteld. 

Voor de kinderen en de ouders waren dit 

waardevolle en positieve ervaringen.  

Een verschil maken 
Ook in Nederland zijn er positieve ontwikke-

lingen met betrekking tot onze werkzaamhe-

den. Voor het eerst in lange tijd zal een Ne-

derlandse vrijwilliger, genaamd Monique, 

naar Zuid-Afrika afreizen om daar gedurende 

twee maanden verschillende projecten te 

Trotse deelnemers aan Special Olympics 2022, een sportevenement voor kinderen met een 

beperking, gesponsord door Docenten voor Afrika 

Vervolg Carine van den Berg, Stichting Docenten voor Afrika: 

‘De mensen krijgen meer vertrouwen.’ 

Thandi (links) en Lydia (rechts) met kinderen 

van de Refense Primary school  

REISVERSLAG 
Op 7 mei jl. vertrokken we eindelijk weer 

vanaf Schiphol naar Indonesië.  

Na een korte stop op Bali, was ons eerste 

reisdoel Yogyakarta. Daar bezochten we 

onze goede vriendin Ibu Susi Kelik. Ze was 

in gezelschap van drie studenten: Akbar, 

Derra en Adryan. Alle drie bleken ze de 

afgelopen jaren mooie resultaten te hebben 

behaald. Vooral Derra is een veelbeloven-

de studente! Tot onze verrassing was ook 

Adriani Astuti aanwezig. Zij is tijdens de 

Covid-19 periode met uitstekende resulta-

ten afgestudeerd en naarstig op zoek naar 

een passende baan. 

De daarop volgende dagen bezochten we 

een aantal andere door ons ondersteunde 

projecten van de Brothers of Charity in de 

omgeving van Yogyakarta.  

Vervolgens stonden Ganjuran, het eiland 

Flores en Lombok op het reisprogramma. 

Op het eiland Lombok lieten we  drie beur-

zen achter. Datzelfde gebeurde bij terug-

komst in Candidasa, Bali. Daar waren het  I 

Nyoman Widana en I Rauh Sutama, die 

voor hun respectieve zoons I Komang en I 

Wayan Ardytna het eerste deel van de 

beurzen voor 2022-2023 in ontvangst na-

men.  

In totaal hebben we deze reis ruim 11.000 

euro mogen doneren; een bedrag waarmee 

men in Indonesië enorm veel kan doen. 

Veel meer echter hebben wij mogen ont-

vangen, aan gastvrijheid, blijdschap en 

liefde, van de Indonesische bevolking. Dat 

stemt ons dankbaar en geeft ons de kracht 

om door te gaan met dit mooie werk. Daar-

bij blijft ons leitmotif: Education is the 

magic word. 

Hans Biermans  

Voorzitter Stichting Bantu Anak Anak 

Komang neemt zijn beurs in ontvangst uit 

handen van Wim Reinking 



‘Allereerst hartelijk dank voor de trouwe bij-

drage die we via de giften aan de ZWO ont-

vangen. Het werk van JW Support in Bangla-

desh kan alleen doorgaan met financiële 

steun uit Nederland. Het doel van onze stich-

ting is het verbeteren van de leefomstan-

digheden van kinderen en vrouwen in 

Bangladesh. Het bevorderen van eerlijke 

handel, gezondheidszorg en onderwijs 

zijn de pilaren om dit te verwezenlijken. 

Geen zorgverzekering 
Meestal schrijf ik over de jongeren die mid-

dels ons opvanghuis in Savar of met geld 

voor scholing aan hun toekomst kunnen 

bouwen. Maar er gebeurt meer. Afgelopen 

jaren hebben we regelmatig mensen kunnen 

helpen met het betalen van goede medicatie 

of een operatie.  

Momenteel ondersteunen we twee nierpati-

ënten met medicatie, van wie er intussen 

één moet dialyseren. In Bangladesh is geen 

zorgverzekering, dus als je geen geld hebt 

en chronisch ziek bent, ziet de toekomst er 

donker uit.  

Apotheek/huisartsenpost 
Er is vorig jaar een stuk grond aangekocht 

om een apotheek/huisartsenpost te bouwen. 

Van hieruit zullen niet alleen de kinderen op 

de school van medicatie worden voorzien, 

maar ook de bewoners van het dorp, waar 

nog weinig voorzieningen zijn. 

Armsten van de armen 
We zijn ook al jaren betrokken bij het werk 

van Dino Halder, die zijn baan als leraar 

Engels opgaf om onder de armsten van de 

armen te werken.  

Joke Wittekoek, Stichting JW Support, Bangladesh: 

‘Als je geen geld hebt en chronisch ziek bent, ziet de toekomst er donker uit.’ 

Dino is begonnen met het opleiden van jon-

ge vrouwen. De vrouwen leren naaien en 

borduren, waarmee ze kunnen bijdragen aan 

het gezinsinkomen.  

In twintig jaar is zijn stichting uitgebreid met 

twee scholen. Er kwam een lagere school in 

een sloppenwijk van Dhaka, waar kinderen 

gratis onderwijs en dagelijks een gezonde 

maaltijd krijgen, en een middelbare kost-

school voor tieners die niet naar school kun-

nen, omdat er geen geld is of omdat hun 

veiligheid niet gewaarborgd kan worden. 

De opleiding ’Naaien en borduren’ is intus-

sen uitgebreid met haken, jute bewerken, 

quilten, sieraden maken en bloempotten 

versieren. De lessen worden gegeven op de 

kostschool en in twee dorpen op het platte-

land, in Dinajpur en Khulna, waar gezinnen 

afhankelijk zijn van landbouw en visserij.  

Stevig netwerk 
Gelukkig heeft Dino in de loop van de tijd 

met zijn LEF for Life (Love, Education & 

Food) een stevig internationaal netwerk op-

Jonge vrouwen aan het jute bewerken 

gebouwd, zodat hij niet alleen afhankelijk is 

van onze bijdragen. Vanuit Japan en Austra-

lië zijn er de laatste jaren vele bijdragen 

geleverd om zijn mooie werk voort te zetten.’ 

Hartelijke groet, mede namens alle betrokke-

nen in Bangladesh, 

Joke Wittekoek  

Nierpatiënt tijdens de dialyse 

‘Momenteel  

ondersteunen we twee  

nierpatiënten met  

medicatie.’ 

Bangladesh 

Savar 

Dhaka 



Ontvangsten 
Na de actie voor het Werelddiaconaat in februari 2022 is een bedrag van  

8.188 euro aan giften ontvangen. Dit is inclusief het standaardbedrag van 600 euro dat de 

centrale diaconie in februari als gemiddelde collecte-opbrengst heeft bijgedragen. Dit bedrag is 

eveneens ontvangen als opbrengst van de collecte voor de voorjaarszending van maart 2022. 

Uitgaven 
In de maand mei hebben wij aan onze drie vaste projecten elk 2.000 euro overgemaakt. Onze 

verbintenis met deze projecten is langdurig, zodat de projecten in hun jaarplannen de zeker-

heid hebben van een vaste bijdrage: 

Verder heeft de werkgroep ZWO in februari 500 euro overgemaakt aan Kerk in Actie voor 

noodhulp aan de slachtoffers van de hongersnood in Oost-Afrika en 500 euro aan Foka van de 

Beek in Bulgarije als bijdrage in de bestrijding van de gevolgen van de coronapandemie in het 

gebied waar zij werkzaam is.  

Uw bijdragen leveren 
Wilt u financieel bijdragen aan het werk van Foka van de Beek in Bulgarije, dan kan dit via 

NL82 RABO 03 73 74 65 63  t.n.v. Diaconie PG Voorburg ZWO Zending.  
 

Wilt u financieel bijdragen aan onze projecten in Zuid-Afrika, Bangladesh of India, dan kan dat 

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

Foka heeft in de dorpen rond Burgas bijbel-

studiegroepen en huisgemeentes opgezet. 

Daarnaast geeft ze bijbels onderwijs, gericht 

op het leven als christenvrouw.  

Eenheid in Christus 
Aan de door de GZB georganiseerde reis 

namen zeventien vrouwen deel. In de ont-

moeting met de Roma-vrouwen ervoeren we 

de eenheid in Christus door voor elkaar te 

zingen, samen te bidden en voorbeden te 

doen, met elkaar te eten en elkaar te omar-

men. Ook bezochten we een Roma-

kerkdienst die, hoewel in de buitenlucht ge-

ïmproviseerd, vol was van getuigenissen 

over Gods grote daden.  

Foka heeft ook contact gelegd met een Me-

thodistenpredikant in een arm Roma-dorp. 

Hij en zijn vrouw zijn erop gericht kinderen te 

helpen functioneren in de samenleving. Na 

de dienst deden we spelletjes, waar veel 

andere kinderen uit het dorp zich enthousiast 

bij aansloten. Christenen in Bulgarije begroe-

ten elkaar met ‘Slova na Boga’: Prijst de 

Heer.’ 

Thilly Walvoort 

‘Eind september ben ik naar Bulgarije ge-

reisd om Foka van de Beek te ontmoeten. Zij 

is in 2019 uitgezonden door de GZB om 

Natalya Stoykova te ondersteunen.  

 

 

Reisverslag Thilly Walvoort  

Vrouwenontmoetingen in Bulgarije 

Van onze penningmeester 

Ontvangsten en uitgaven 2022  

Project Doel 

JW Support Verbeteren leefomstandigheden kinderen en vrouwen in Bangladesh 

Docenten voor Afrika Verbeteren onderwijs in townships in Phalaborwa, Zuid-Afrika 

Manasu Opleiden meisjes in het opvanghuis Girl Care Center in India. 

 

De Samen-Delen-Krant is een uitgave van 

de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking van de Protes-

tantse Gemeente te Voorburg.  

De Samen-Delen-Krant verschijnt doorgaans 

twee keer per jaar, in februari en oktober, en 

is eveneens te lezen op de website van wijk-

gemeente Martini en wijkgemeente De Open 

Hof. 

Wilt u reageren op artikelen uit deze krant, 

dan kunt u uw reactie sturen naar:  

samendelenkrant@gmail.com 

Contactpersoon: Roelie Dröge 

 Kerkelijk Bureau van de Protestantse Ge-

meente te Voorburg, Bruijnings Ingen-

hoeslaan 2, 2273 KR Voorburg  

Drukkerij: Vadéli, Den Haag, www.vadeli.nl 

 

COLOFON 

Huisgemeente waar zestien vrouwen 

samenkomen 

Links: Methodistenkerk in Roma-dorp 
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