
Van de voorzitter 
Een gezond en vredig 2023 wens ik u toe. 

Een warme jaarwisseling en een ontluikende 

natuur laten zien hoe het klimaat verandert. 

Dat is niet alleen bij ons voelbaar, maar juist 

in de landen van onze projecten. Het is er 

heter en er valt meer of juist minder regen.  

Duurdere boodschappen 
De wereldwijde energiecrisis raakt ook de 

landen waar wij actief zijn. Het vertaalt zich 

in hogere voedselprijzen en dus duurdere 

boodschappen. Tot nu toe lukt het de leiding 

het budget niet te veel te overschrijden door 

slim in te kopen.  

Na de coronajaren wordt er veel moeite ge-

daan om leerachterstanden in te halen. Voor 

zover wij weten zijn er geen leerlingen ziek 

geworden. 

Joke Wittekoek, Stichting JW Support, Bangladesh: 

‘De kennis gaat met sprongen vooruit.’ 
ker dan wij westerlingen. Hier wordt altijd 

lekker gemopperd op dingen die ons niet 

aanstaan, maar in Bangladesh haalt men al 

gauw de schouders op: het is zoals het is.  

Moestuin 
In de vorige Samen-Delen-Krant schreef ik 

over de apotheek/huisartsenpost die met 

financiële steun uit Nederland wordt ge-

bouwd. Hiervoor was in 2021 een stuk grond 

aangekocht, maar dat is veel groter dan 

nodig is voor het gebouw. Daarom zijn de 

studenten van de naastgelegen kostschool 

er een moestuin begonnen.  

In de moestuin verbouwen de studenten 

diverse soorten groente en kruiden. De kin-

deren leren hoe groente wordt gezaaid, 

verzorgd en geoogst. De overheerlijke 

verse producten zullen beter smaken dan 

gekochte en bewerkte groentes. 

In de vorige krant heeft Joke Wittekoek ver-

teld over de apotheek/huisartsenpost die 

naast het onderkomen in Bangladesh is 

opgezet. Het is vernieuwend en mooi om te 

zien hoe er gebruik is gemaakt van de moge-

lijkheden die zich voordoen. 
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‘In januari is het nieuwe schooljaar van start 
gegaan en hebben we voor alle kinderen 

van ons opvanghuis in Savar en voor nog 

eens 25 kinderen uit ons netwerk schoolgeld 

betaald, zodat zij zich ook dit jaar verder 

kunnen ontwikkelen. 

Het blijkt steeds weer dat onderwijs de 

basis is om langdurige armoede het 

hoofd te bieden. Jongeren met een goede 

basis van algemene kennis en een vakoplei-

ding kunnen vrij gemakkelijk een baan vin-

den en, na het opdoen van enige ervaring,  

doorstromen naar een beter betaalde plek. 

Niet aangenaam 
De kinderen in Bangladesh gaan nog steeds 

met een mond-neusmasker naar school en 

je kunt je voorstellen dat dit, zeker in warme 

periodes, niet echt aangenaam is. Maar de 

Bengalen accepteren regels wat gemakkelij-
Apotheek/huisartsenpost in aanbouw 

Doordat het reizen naar Zuid-Afrika weer 

mogelijk is, vertrok een vrijwilliger van stich-

ting Docenten voor Afrika naar Phalaborwa 

om een poos mee te helpen. In deze Samen-

Delen-Krant leest u over haar ervaringen.  

Hans Biermans, de voorzitter van stichting 

Bantu Anak Anak, is op 29 december 2022 

overleden. Met de stichting hebben wij war-

me banden en regelmatig heeft u van hun 

werk in deze krant kunnen lezen. Wij wensen 

Wim en de overige bestuursleden veel sterk-

te toe. 

U willen wij bedanken voor uw steun aan de 

werelddiaconaatprojecten en het zendings-

project van Foka van de Beek in Bulgarije. 

Houw The 

Namens de werkgroep ZWO 

Leraar/huiswerkbegeleider 
De lessen op de scholen zijn vanwege over-

volle klassen en matig gemotiveerde en 

slecht betaalde leerkrachten niet van een 

hoogstaand niveau. Er worden veel overho-

‘Bedankt voor uw steun 
aan onze projecten.’ 



‘Het afgelopen jaar hebben verschillende 

activiteiten en materialen hun weg gevon-

den naar Phalaborwa. Ook onze eerste 

vrijwilliger na corona, Monique, is naar 

Phalaborwa afgereisd. Deze zeer gemoti-

veerde dame uit Zaandam heeft negen 

weken vrijwilligerswerk gedaan bij de 

projecten die we ondersteunen. Hieronder 

kunt u over Moniques ervaringen lezen.’ 

Op 10 oktober 2022 maak ik kennis met de 

mensen in Phalaborwa. We treffen elkaar bij 

Frangipani, het ‘learning centre for the 

differently-abled’, zoals het bord buiten 

mooi aangeeft. Ik heb hier een gesprek met 

Thandi, coördinator van de stichting, en met 

Bakhethile, die de kinderen hier elke dag 

begeleidt. Het gevoel tussen ons is gelijk 

goed.  

Mooie dag 
Vanaf dag 1 ben ik van iedereen in Frangi-

pani gaan houden. Dat kan ook niet anders. 

Ze geven zo veel liefde en ze zijn zo ver-

schrikkelijk blij met alles! Hier proberen we 

de kinderen spelenderwijs wat te leren, door 

middel van zang, sport, spel en oefeningen. 

Maar het belangrijkste is dat de kinderen een 

mooie dag hebben, dat ze dat mee naar huis 

nemen en weer graag terugkomen. 

Dan naar de wijk Lulekane, net buiten Phala-

borwa centrum. Hier maak ik kennis met 

twee projecten. Horisani, voor jongere kin-

deren, en Khomanani, voor (jong)

volwassenen. In de ochtend spelen de jon-

gens en mannen voetbal, de meisjes en 

vrouwen netbal, op het speelveld achter de 

school. Na het sporten gaat het richting de 

klas. De kinderen op Horisani gaan vaak 

tekenen. Op Khomanani wordt er veel met 

elkaar gepraat, gezongen en gedanst.  

Top Centre 
In de wijk Namakgale staat het Learner 

Support Centre van de stichting. De coördi-

natie is in handen van Pinky en Anna.  

Vervolg Joke Wittekoek, Stichting JW Support, Bangladesh: 

‘De kennis gaat met sprongen vooruit.’ 

Verse aubergines uit de moestuin. Op de achtergrond de apotheek/huisartsenpost in aanbouw 

Joseph, de nieuwe leraar/huiswerkbege-

leider, aan het werk 

ringen en examens georganiseerd en er 

wordt weinig goede uitleg gegeven.  

Sinds afgelopen april hebben wij een fijne 

leraar/huiswerkbegeleider, genaamd Joseph, 

voor onze studenten in Savar kunnen strik-

ken.  

In eerste instantie schrok hij van het lage 

onderwijsniveau van onze kinderen, die van 

huis uit nauwelijks naar school gaan en al 

helemaal niet worden gemotiveerd om goede 

cijfers te halen. Na een aantal maanden ging 

de kennis echter met sprongen vooruit.  

Goede cijfers 
Goede uitleg, aandacht en motivatie heb-

ben hun vruchten afgeworpen. Jhorna, die 

zich voorbereidt voor het middelbareschool-

examen, was in december nummer 3 van de 

klas. Ook Ronika is over naar klas 8 (3e klas 

van de middelbare school) met zeer goede 

cijfers. Zij is vastberaden om dokter te wor-

den, dus dan moet je wel allemaal negens 

en tienen halen… 

Hartelijke groet, mede namens alle betrokke-

nen in Bangladesh.’ 

Joke ‘mom’ Wittekoek 

Monique, vrijwilliger van Stichting Docenten voor Afrika: 

‘Ik heb deze maanden heel veel geleerd!’ 



Vervolg Monique, vrijwilliger van Stichting Docenten voor Afrika: 

‘Ik heb deze maanden heel veel geleerd!’ 

Het leercentrum is gevestigd op het terrein 

van Refentse Primary School. De kinderen 

komen voor extra les in de Engelse taal. Er 

is een bibliotheek met Engelse boeken en 

via de dames krijgen de leerlingen spelen-

derwijs les met opdrachten.  

Dan is er nog het project van Lydia, de sport-

coördinatrice van de stichting. Rethusegile 

Disability Centre, in de plaats Mashishima-

le, is een prachtig project, waar volwassenen 

zelfstandig in de tuin bezig zijn. Vorige 

maand is het centrum zelfs uitgeroepen tot 

Top Centre for Persons with Disabilities, 

door de instantie voor Agriculture and Rural 

Development van de provincie Limpopo. 

Stoelendans 
Vaak rijden we daarna door naar het 

Phurulenke Ability Centre. Een project 

voor alle leeftijden. Ook hier is het een vrolij-

ke boel met zang en dans. Zelfs de stoelen-

Vlnr: Anna, Monique, Pinky 

Monique (midden) met de jongeren van Horisani  

dans is hier nog favoriet. Spelenderwijs 

wordt er zo elke dag bewogen.  

Tijd van mijn leven 
Ik heb deze maanden heel veel geleerd! Ik 

heb de tijd van mijn leven gehad en prachti-

ge mensen ontmoet. Mijn gedachten over 

kinderen zijn 1000% gewijzigd. Ook mijn 

gedachten over gehandicapten en geestelijk 

gehandicapten zijn 1000% versterkt. Wat 

Sandhya Siccama, Stichting Manasu, India: 

‘Het weerzien was ontroerend en bijzonder.’’ 

machtig om met al deze wijze, eerlijke en 

lieve kinderen, jongvolwassenen en volwas-

senen te hebben mogen werken! 

Bedankt stichting, medewerkers, kinderen en 

ouders voor het vertrouwen in mij! 

‘En jij, Monique, en u allemaal die dit leest 
of de ZWO-commissie een warm hart 

toedraagt, baie dankie!’ 

Carine van den Berg 

‘In november 2022 heb ik samen met mijn 

goede vriendin Annemarie het Manasu 

Girl Care Center (MGCC) in Visakhapat-

nam bezocht. Door corona was ik in oktober 

2019 voor het laatst in India geweest. De 

kinderen waren blij; druk en uitgelaten. Het 

weerzien was ontroerend en bijzonder. Er 

werd geknuffeld en gedanst.    

Corona heeft helaas een behoorlijke invloed 

gehad op het welzijn van de kinderen. Er 

werd in de coronatijd online les gegeven, 

maar de wifi viel regelmatig uit. Er waren ook 

maar enkele laptops beschikbaar. Gelukkig 

is geen van de kinderen ernstig ziek gewor-

den. Ze werken nu hard om de leerachter-

stand in te halen.   

Sandhya (links) en Annemarie (rechts) met 

enkele meisjes van het MGCC 

We zijn met de kinderen naar de film ge-

weest. Ze zijn dol op Bollywood-films en 

vonden het geweldig. 

In de afgelopen periode zijn enkele meisjes 

weggegaan. Er zijn ook nieuwe meisjes voor 

wie opvang nodig was, bijgekomen.  

Bhanu Sri is acht jaar en daarmee de jong-

ste van MGCC. Vanaf februari 2022 woont 

zij in MGCC. Haar moeder is drie jaar gele-

den overleden. Het is onbekend waar haar 

vader is. Na de dood van haar moeder 

woonde Bhanu Sri bij haar tante. De kinder-

bescherming heeft aan Manasu Girl Care 



Werelddiaconaat 
In 2022 zijn in het kader van het werelddiaconaat twee acties gehouden: in februari en in okto-

ber. Deze acties hebben in totaal 13.255 euro opgebracht. Met de opbrengst konden we onze 

drie vaste werelddiaconaatprojecten in 2022 met elk 4000 euro ondersteunen:  

Zending 
Uit de opbrengst van twee zendingscollecten en giften op de zendingsrekening (samen ruim 

1600 euro) heeft de werkgroep namens de Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) in 2022 

haar jaarlijkse, vaste bijdrage van 1.000 euro aan het zendingsproject van Foka van de Beek 

in Bulgarije overgemaakt.  

Noodhulp wereldwijd 
De werkgroep heeft in 2022 financieel kunnen bijdragen aan het lenigen van acute nood als 

gevolg van het coronavirus in de directe omgeving van onze vaste projecten. In januari is daar-

voor 500 euro overgemaakt aan Foka van de Beek. In september heeft Thilly Walvoort na-

mens de PGV met een groep vrouwen een reis naar Bulgarije gemaakt. Bij die gelegenheid 

heeft de werkgroep 250 euro aan haar meegegeven. Daarnaast heeft de werkgroep met een 

bedrag van 500 euro bijgedragen aan de actie van Kerk in Actie ten behoeve van noodhulp 

aan Pakistan in verband met hevige overstromingen aldaar. 

Financieel bijdragen? 
Projecten Zuid-Afrika, Bangladesh en India: NL 97 RABO 03 73 74 30 92, t.n.v. Diaconie PG 

Voorburg Werkgroep ZWO. 

Het werk van Foka van de Beek in Bulgarije: NL82 RABO 03 73 74 65 63  t.n.v. Diaconie PG 

Voorburg ZWO Zending.  

bezoek. Sai Pranathi wil in de toekomst le-

gerarts worden. ‘De militairen staan voor ons 
klaar en ik wil ook mijn steentje bijdragen’, 
aldus Sai Pranathi. 

“The future depends on what you do to-

day”, luidt een quote van Mahatma Gandhi. 
De tekst stond op een school geschreven die 

wij bezochten. Iedere dag is een kans om je 

toekomst te beïnvloeden. Je kunt richting 

geven aan je eigen leven, maar ook aan dat 

van een ander. Stichting Manasu kan met uw 

financiële steun van grote betekenis zijn voor 

het leven van vele Indiase kinderen! Zij mo-

Center gevraagd om Bhanu Sri op te van-

gen. Zij is een lief en vrolijk meisje, ondeu-

gend en actief. Zij wil graag leren en kan zich 

goed concentreren.  

Sai Pranathi is twaalf jaar en woont sinds 

2019 in MGCC. Op zevenjarige leeftijd is 

haar moeder overleden. Zij leefde met haar 

vader alleen. Haar vader verloor zijn baan en 

is niet meer in staat voor haar te zorgen. 

Vader komt wel eens in de twee maanden op 

 

 

Vervolg Sandhya Siccama, Stichting Manasu, India: 

‘Het weerzien was ontroerend en bijzonder.’ 

Van onze penningmeester Jan Jenezon 
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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 

gen weer kind zijn, zich veilig en beschermd 

voelen. Daarnaast krijgen zij de kans om te 

studeren. Dit geeft de kinderen hoop, zodat 

zij kunnen dromen van een beter leven en 

een goede toekomst.’ 

Dank voor uw steun en vertrouwen! 

Sandhya Siccama 

Bhanu Sri 

Sai Pranathi en Bhanu Sri (midden), 

Sandhya (rechts) 

Sandhya: 

‘Iedere dag is een kans 
om je toekomst te 

beïnvloeden.’ 
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