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WWvK middag in Hilversum
Op zondagmiddag 1 oktober jl. was er weer een middag van WWvK. Een prachtige
gelegenheid om met vele projecten en ontwikkelingen kennis te maken.
Na de inspirerende opening door onze voorzitter, Carlo Barendregt, hebben enkele
projectleiders iets over hun project, waarbij WWvK ondersteunend is, met passie verteld.
Sinds kort is er uitbreiding van de groep WWvK ambassadeurs. Mensen die met grote inzet
werken om de doelstellingen van WWvK, samen met het bestuur, te realiseren.

Na de presentaties kon men onder het genot van een drankje en een hapje kennis maken
met de verschillende projecten. Het was echt een geslaagde middag.

Tweedaagse vergadering van het bestuur
Tijdens de tweedaagse vergadering op 7 en 8 oktober
van het WWvK bestuur zijn er veel plannen voor de
toekomst gemaakt. Op zaterdag waren ook de
ambassadeurs bij de vergadering. Met elkaar gaan
we zorgen voor betere herkenbaarheid van WWvK en
optimale inzet voor de projecten.
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Op de zondag hield Hiske Boerma
van Kinderfonds Mamas een heel boeiende
lezing over de ervaringen en expertise van dit
fonds. (zie kinderfondsmamas.nl)
deel van de ambassadeurs
Hiske Boerma
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Wij willen u graag op de hoogte houden!

Contactgegevens
Postadres
Postbus 116
3740 AC Baarn
Bezoekadres
´t Hoogt 4
3743 AT Baarn
E-mail
info@wwvk.nl
Website
www.wwvk.nl
Rekeningnummer
t.n.v.
WereldWijd voor Kinderen
IBAN: NL31INGB 0000 001984

Elk kwartaal geven we een nieuwsbrief uit en ook
willen we u soms tussentijds informeren over
activiteiten of gebeurtenissen. Dat doen we per mail.
Helaas merken we dat onze mails niet altijd
aankomen. Dat willen we graag verbeteren. Als u
geen mail krijgt, terwijl u wel uw mailadres hebt
doorgegeven, kijkt u dan eens in de spam-map van
uw mailprogramma. Soms komen onze mails daar
terecht. De meeste mailprogramma’s hebben de
mogelijkheid aan te geven dat mail van WWvK geen
spam is. Misschien heeft u inmiddels een nieuw
mailadres, wilt u dat dan aan ons doorgeven? U kunt
altijd contact met ons opnemen als het niet lukken wil.
Via info@wwvk.nl kunt u uw mailadres of wijzigingen
doorgeven en ook problemen melden; we nemen dan
contact met u op om te kijken of we het samen
kunnen oplossen.

Wilt u meer over de door WWvK
ondersteunde projecten weten?
Op onze website (wwvk.nl/projecten) vindt u een
overzicht van alle door ons gesteunde projecten vanaf
2014. Als voorwaarde voor ondersteuning vragen wij
o.a. altijd ons na afloop van het project een verslag
met foto’s te zenden. Deze verslagen plaatsen wij op
onze website. Als een projectnaam op de website
rood en onderstreept is, krijgt u door er op te klikken
meer informatie. Probeer het eens en laat ons weten
wat u ervan vindt! (info@wwvk.nl)

Wist u dat?

...wij voor € 2.800 een project in Bali steunen? Hiervoor worden schooluniformen,
boeken, lesmateriaal etc.. gekocht zodat 7 kansloze kinderen vervolgonderwijs kunnen
volgen
…wij voor €1.600 kinderen in Tunesië ondersteunen zodat zij schoenen en kleding
kunnen aanschaffen? Dit gaat via Les Oiseaux Bleus. Overigens ondersteunen wij daar
ook de zomerkampen voor meervoudig gehandicapte kinderen.
..wij voor € 200 een muziekproject ondersteunen op het AZC in Harderwijk? Daarvoor
zijn verschillende instrumentjes aangeschaft om met de kinderen samen te zingen en
muziek te maken.
“….soms krijg je zomaar spontaan een hand of knuffel”

Golfdag ten bate van WWvK
Zondag 10 september jl. was de 7e editie van de jaarlijkse golfdag
voor WWvK. Het was wederom een feest! De eredienst was in
Zaandam en de wedstrijd op de Zaanse Golfclub.
De eredienst werd verzorgd door br. R. Labrie uit Veenendaal. Het
golfen, het ontmoeten, WWvK, de herkenning van "oude" vrienden
geven verbondenheid!
Belangrijk is ook dat er nieuwe golfers bij komen om dit
evenement op langere termijn voort te zetten. Dus ik
hoop dat u als lezer denkt, volgend jaar doe ik mee😄😄
Op een flinke bui na is het weer redelijk gebleven en
hebben we genoten! Aan het einde van deze geslaagde
dag konden we zeggen dat er € 675,= opgehaald was
voor WWvK.
Zodat er kinderen in erbarmelijke omstandigheden geholpen kunnen worden, dat geeft mij veel
voldoening!
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Lieve groet,
Zr. Isabelle Dunnebier

OPROEP !
Steun voor wederopbouw voor een menswaardige wereld.
Watersnood, stormschade, aardbevingen, droogte, maar ook
“etnische zuiveringen” en oorlog: op veel plaatsen in de wereld is
menswaardig leven ver te zoeken. Voor sommige plaatsen is
gelukkig veel aandacht (denk aan Sint Maarten), maar voor een
land als Bangladesh waar op dit moment vele rampen samen
komen, veel minder. Als apostolischen willen wij zorgen voor onze
eigen vierkante meter, maar ook een helpende hand bieden daar buiten. Alleen, hoe doe je
dat als je in Enschede, of Perth woont? Wij willen graag in contact komen met mensen, die in
de rampgebieden van vandaag leven. En als het even kan langer lopende projecten steunen
en daarmee de wederopbouw.
Kennen jullie mensen in Sint Maarten, Bangladesh of elders waar nood is?
Of mensen, die daar mensen kennen? Meld dit dan a.u.b. via info@wwvk.nl
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Van de ambassadeurs
In de afgelopen jaren heeft WWvK reeds drie maal een financiële bijdrage geleverd voor
bouw projecten waar ik aan heb meegedaan. De eerste betrof het bouwen van woningen die
het zware leven van kinderen in de sloppenwijken van Pondicherry, een plaats in Zuid Oost
India, aanzienlijk heeft verbeterd. De tweede betrof een soortgelijk project, toen in de
sloppenwijken van Jogjakarta, Indonesië en de derde op het platteland in Cambodja. Al deze
projecten hebben er toe geleid dat de ontwikkelingskansen van de kinderen uit de geholpen
gezinnen aanzienlijk verbeterd is, niet alleen voor de korte termijn, maar structureel.
Op de WWvK middag van vorige week (1 oktober) in Hilversum heb ik dit jaar voor het eerst
niet alleen als projecteigenaar mijn ervaringen mogen delen maar ook uit hoofde van mijn rol
als ambassadeur, een rol waar ik heel trots op ben. Daar heb ik gesproken over de behoefte
aan veiligheid en zekerheid, waar huisvesting onder valt, die direct volgt op de primaire
behoefte zoals die aan voedsel. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar een groot deel van de
wereldbevolking heeft helemaal geen huis. Deze mensen leven meestal in een
geïmproviseerd onderkomen, met een lekkend dak, en muren waar het dwars doorheen
waait, zonder sanitaire voorzieningen. Ze zijn vaak ziek en daardoor niet in staat om te
werken of te studeren. Als kind opgroeien in een dergelijk gezin is dan ook vaak uitzichtloos.

Net als voorgaande jaren, zal ik ook nu weer met Habitat for Humanity gaan bouwen. Deze
organisatie bouwt wereldwijd eenvoudige, betaalbare en veilige huizen voor deze gezinnen.
Habitat kiest hierbij bewust voor een duurzame aanpak en bouw, waarmee o.a. bedoeld wordt
dat bewoners niet afhankelijk worden gemaakt van hulp, maar juist zelfstandig hun toekomst
opbouwen. Het initiatief om een huis te bouwen bij de gezinnen zelf en zij zijn er zelf
verantwoordelijk voor. Er worden dus geen huizen cadeau gegeven. Toekomstige bewoners
ontvangen een lening zonder winstoogmerk en lossen deze periodiek af. Daarnaast investeren
zij zelf een flink aantal arbeidsuren in de bouw van hun eigen huis en dat van anderen binnen
de gemeenschap.

vervolg

Vervolg ambassadeurs
Ook de inzet van vrijwilligers zoals ik is van groot belang. De gezamenlijke inspanningen houden
de kostprijs laag en vergroten het gevoel van eigenwaarde en onderlinge verbondenheid van alle
deelnemers. Een eenvoudig maar solide huis beschermt de ouders en kinderen tegen
weersinvloeden, biedt veiligheid en verbeterde hygiënische omstandigheden. Het helpt hen om
op eigen kracht uit de armoede te komen.
Het bouwproject waar ik aan deel zal nemen, zal een project in Zambia zijn. Ondanks de
recente economische groei is Zambia nog steeds een van de minst ontwikkelde landen ter
wereld; 60% van de bevolking onder armoedegrens. Een fatsoenlijk huis is voor de meeste
gezinnen onbereikbaar, veel hebben al moeite om de noodzakelijke reparaties te verrichten aan
hun huizen die gebouwd zijn van modder en gras. Door de gaten in de muren komt ongedierte
binnen, dit vormt een serieuze bedreiging voor de gezondheid voor volwassenen en kinderen.
De gemiddelde grootte van een Habitat huis in Zambia is 35 vierkante
meter. Met het conventionele Habitat bouwprogramma, richt Habitat
zich op het opbouwen van de capaciteit van gemeenschappen. Dit
model omvat de volledige nieuwbouw, renovaties en/of herstel van
woningen. De huiseigenaren dragen bij aan de bouw van de woning
en leveren bouwmaterialen. De huizen zijn gebouwd met behulp van
verbrande bakstenen en een dak van golfplaten. De woningen zijn
eenvoudig maar van hoge kwaliteit, met aparte slaap- , kook-en
leefruimte. Het ontwerp is zodanig dat huiseigenaren de optie hebben
om in de toekomst het huis verder uit te breiden.
Met het conventionele bouwprogramma (met terugbetaal regeling),
biedt zij ook een passende, gesubsidieerde huisvesting oplossingen
voor kwetsbare groepen. Hierbij richt het zich specifiek op weeskinderen en kwetsbare kinderen en hun zorgverleners
Statistieken tonen aan dat meer dan 1 op de 7 volwassenen is besmet met HIV/AIDS, wat
heeft geresulteerd in ongeveer 670.000 kinderen die wees zijn geworden als gevolg van aids.
Wat mij vooral is bijgebleven van de projecten waaraan ik mee heb mogen werken, is het
gevoel van voldoening wat je krijgt als je écht een wezenlijke bijdrage hebt kunnen leveren aan
de toekomst van tot dan toe kansarme kinderen. De gesprekken tijdens de jeugdkring op
vrijdag avond en met onze eigen kinderen over wat ik daar heb mogen meemaken en
bereiken, leiden steeds weer tot het besef dat wij, zeker vanuit onze apostolische
levenshouding, allemaal een bijdrage zouden moeten leveren indien de mogelijkheid zich
voordoet.
En ik ben er trots op dat ik dit sinds kort ook als ambassadeur van WWvK mag doen.
Met lieve groet,
Broeder Marcel van Wijk
Hilversum

