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Wonen overal…
Hoe lang woont u al op de plek waar u nu woont? Misschien bent u nooit meer 
weggegaan uit uw geboortedorp, verworteld met de vertrouwde omgeving, vaste 
grond onder de voeten. Er zijn ook mensen die overal ter wereld kunnen wonen 
en zich thuis voelen. Het dak van moeder aarde als universeel en beschermend 
omhulsel. Maar wat als je die keuze niet meer in vrijheid kunt maken?

… nergens thuis
Er zijn veel plekken op de wereld waar mensen worden opgejaagd, en noodge-
dwongen huis en haard moeten verlaten. Door oorlog, door een tekort aan eten 
en drinken, door…. Wat doe je, als die vaste grond onder je voeten verandert in 
drijfzand? Als je huis geen thuis meer kan zijn? Wat doet het met je, als je op 
drift raakt en je nergens meer thuis voelt?

… wagen en winnen en verder gaan
In dit ZZg Nieuws schrijven we over een vluchtelingenkamp in Malawi. De mensen 
die daar aankomen zijn onderweg veel verloren. Persoonlijke eigendommen, 
maar vooral dromen en ambities. En toch moeten ze verder, moeten ze zich  
wagen aan een nieuwe toekomst, hoe moeilijk ook. De kleine Broedergemeente 
van Malawi zet zich in voor deze mensen. Praktisch, met maaltijden en onder-
wijs voor de kinderen, maar zeker ook met geestelijke bijstand.

Mensen, veel geluk
Het ZZg gelooft in dit belangrijke werk, dat bijdraagt aan grond onder de voeten 
voor mensen in nood. U kunt helpen, door het lezen van dit blad, door uw gebed 
of een gift. Het geluk dat deze mensen onderweg zijn kwijtgeraakt, is daarmee 
niet meteen terug. Maar het maakt wel een verschil. Dat geloven wij!

Daniël Claas

Thuis bij Ik Ben
Vandaag kijk ik alleen 
nog maar omhoog
vandaag zoek ik de hemel
er is genoeg van mij gevraagd
ik ben met alles even klaar
het gedenk en het gedoe
vandaag ben ik te moe.

En als jij me niet bereiken kunt:
maak je maar geen zorgen
en als jij me niet meer vinden kunt:
ik houd mij niet verborgen
voor degene die mij ziet zoals ik ben,
en die elke vezel kent.
Vandaag ben ik thuis bij Ik Ben.

    V
aste grond

tekst: Roeland Smith
foto: HMH
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ten alles op alles om buiten het kamp 
een eigen bestaan op te bouwen. He-
laas lijken hier maar weinig mensen in 
te slagen.

Onderwijs
HMH, de Duitse collega-zendingsorgani-
satie van het ZZg, is samen met MoH-
DevS (Moravian Humanitarian & Deve-
lopment Services) al enkele jaren actief 
in het kamp. Ze helpen onder meer 
door het bieden van onderwijs en bui-
tenschoolse activiteiten. In en rondom 
het kamp zijn heel veel kinderen, maar 
er is slechts 1 school. Meer dan 10.000 
kinderen in de basisschoolleeftijd (3-

14 jaar) dreigen daardoor verstoken te 
blijven van onderwijs en ontwikkeling. 
Daar komt nu langzaam verandering in. 
In het door HMH gebouwde 'Child Care 
Centre' worden elke ochtend 250 kleu-
ters opgevangen en elke middag 150 ou-
dere kinderen die geen kans hebben om 
naar school te gaan. Zij krijgen les in 
lezen, schrijven, rekenen en Engels. Zo-
wel de kinderen als de jongeren zijn blij 
met deze welkome afwisseling in hun 
uitzichtloze vluchtelingenbestaan. En 
de speeltuin van het Child Care Centre 
helpt daar natuurlijk aan mee. In 2020 
opende basisschool 'Light of Hope' haar 
deuren voor 600 leerlingen. In totaal 
krijgen dus 1000 kinderen elke dag zo 
goed mogelijk onderwijs en dat is een 
mooi resultaat.

Maaltijden
De meeste kinderen komen zonder 
eten naar school. Zij moeten het thuis 
doen met maar één maaltijd per dag. 
Op school hebben ze honger. Daardoor 
kunnen ze zich moeilijk concentreren 
en hebben ze weinig energie om te spe-
len of te leren. Ook zijn ze vaak ziek. 
Daarom zette MoHDevS een groot voed-
selprogramma op, zodat al die duizend 
kinderen op school dagelijks warm eten 
krijgen. In de schoolkeuken koken vrou-
wen uit het kamp in reusachtige pan-
nen op houtskoolvuurtjes een zo even-
wichtig mogelijke maaltijd, met maïs 
of rijst, en lokaal gekochte groenten en 
fruit.

Als je de getallen tot je door laat 
dringen, is het haast onvoorstelbaar: 
in 2019 woonden zo'n 38.000 men-
sen in het vluchtelingenkamp Dza-
leka in Malawi, vandaag zijn dat er 
85.000. Iedere dag komen er mensen 
bij. De meesten komen uit Congo, 
maar ook uit Rwanda, Burundi en 
zelfs uit Ethiopië en Somalië. Velen 
moesten vluchten voor hun leven en 
dragen herinneringen met zich mee 
aan moordpartijen, verkrachtingen 
en doodsbedreigingen. De Malawische 
hernhutter ontwikkelingsorganisatie 
MoHDevS werkt in Dzaleka aan een 
beter leven voor de vluchtelingen, 
samen met Herrnhuter Missionshilfe 
(HMH) uit Duitsland. En het ZZg doet 
mee.

Over Honduras
Op zo'n 50 kilometer afstand van de 
hoofdstad Lilongwe ligt het vluchte-
lingenkamp Dzaleka. Het woord 'kamp' 
dekt eigenlijk niet meer de lading. Het 
is bijna een stad op zich geworden, met 
duizenden lemen hutten. Het kamp 
breidt zich steeds verder uit. Nood-
gedwongen, omdat de aanhoudende 
stroom van mensen op de vlucht voor-
lopig nog niet lijkt te stoppen. Bij aan-
komst worden ze geregistreerd, waarna 
het vervolgens de bedoeling is dat ze 
ook daadwerkelijk in het kamp blijven. 
Na verloop van tijd hebben de mensen 
meer (bewegings)vrijheid. Velen zet-

Op zoek naar een nieuw bestaan
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Daniël Claas



 

veeteelt. Met een beroepsopleiding tot bijvoorbeeld elektricien, IT'er, kleding- 
maker of boekhouder kunnen ze dan een eigen bestaan opbouwen.

Jonah Sinyangwe
Jonah Sinyangwe is de projectmanager van MoHDevS in Dzaleka. Hij is al jaren-
lang betrokken en kent het vluchtelingenkamp door en door. Drie jaar geleden was 
Jonah even in Nederland, waarbij hij op camera vertelde over zijn werk. Scan de 
QR-code voor het filmpje. 

Meerwaarde
De samenwerking met HMH, die op zijn beurt weer samenwerkt met de Broederge-
meente in Malawi, is belangrijk voor het ZZg. HMH heeft de kennis en menskracht 
en zorgt voor ontwikkeling in het vluchtelingenwerk in Dzaleka. Het ZZg doet mee 
als co-financier. Zo kunnen we op onze manier bijdragen aan dit werk. Ook het 
geestelijke aspect van het werk in Malawi heeft een duidelijke meerwaarde voor 
het ZZg. We zien mensen aan het werk die geïnspireerd worden vanuit hun chris-

Kerk
De Broedergemeente in Malawi, die 
een paar gemeenten rondom het kamp 
heeft, probeert in samenwerking met 
MoHDevS en HMH mensen te helpen 
een zinvol bestaan te leven. De kerk 
verleent geestelijke bijstand, biedt 
hulp bij traumaverwerking, bidt met de 
mensen en houdt kerkdiensten.

Opvanghuis
Op dit moment werkt MoHDevS aan 
plannen voor de oprichting van een 
opvanghuis net buiten het kamp, voor 
kwetsbare meisjes en jonge vrouwen. 
Om hen in staat te stellen in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien, is het van 
essentieel belang dat ze een reële kans 
op werk krijgen. Het opvanghuis moet 
een plek worden waar zij zonder angst 
voor geweld kunnen leven, waar ze kun-
nen leren, een beroepsopleiding kunnen 
volgen en zich kunnen voorbereiden op 
een waardig bestaan.

Veilige plek
Voor meisjes en jonge vrouwen in Ma-
lawi is het doorgaans al gauw bekeken: 
in het land waar de man het nog steeds 
voor het zeggen heeft, hebben zij wei-
nig tot geen beslissingsbevoegdheid en 
daardoor automatisch ook weinig kans 
om naar school te gaan, of een vak te 
leren. Zij moeten meehelpen in het 
huishouden en worden vaak op jonge 
leeftijd uitgehuwelijkt. Bovendien zijn 
meisjes en jonge vrouwen vaak het 
slachtoffer van seksueel en psychisch 
geweld, thuis, op weg naar school/werk 
of zelfs op school. MoHDevS heeft groot-
se plannen om de komende jaren voor 
hen een plek te creëren met een paar 
huisjes, een kleine kleuterschool, een 
middelbare meisjesschool met slaap- 
zalen en een vakschool met tuinen en 
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Het ZZg doet mee. En u?
Via HMH draagt het ZZg dit jaar  
€ 15.000 bij aan de schoolmaaltij-
den in Dzaleka, Dit bedrag is nodig 
om 1000 kinderen een schooljaar 
lang dagelijks van een warme maal-
tijd te voorzien. Uw steun hiervoor 
is van harte welkom! Een gift over-
maken kan op www.zzg.nl/dzaleka 
of via banknummer NL74RABO 0375 
2169 36, ZZg te Zeist, o.v.v. Dzale-
ka. Ook zijn we met HMH in gesprek 
om in de toekomst mogelijk bij te 
dragen aan de totstandkoming van 
het vrouwencentrum. We houden u 
op de hoogte!

Over Malawi
Malawi ligt in het zuidoosten van 
Afrika en is een van de armste 
landen ter wereld. Een gemiddeld 
jaarinkomen komt neer op zo'n 
€ 370 per jaar. 65% van de bevol-
king leeft onder de armoedegrens. 
De jeugdwerkloosheid is bijzonder 
hoog. Veel jongeren hebben nauwe-
lijks toegang tot onderwijs of een 
beroepsopleiding. Hun kansen om 
een uitweg te vinden uit armoede 
en afhankelijkheid, zijn klein. 

telijke overtuiging en daarnaar hande-
len. Dat is praktisch handen en voeten 
geven aan het evangelie, of zoals het 
credo van het ZZg luidt: dat is geloven 
en doen.



Tanzania (22034) Grace Students in Kilangala 

Panama (22031)
Samenkomst van 
Spaanstalige Moravians
Binnen de wereldwijde Broedergemeente 
zijn er met enige regelmaat internationa-
le conferenties, waar overleg plaatsvindt 
tussen kerkprovincies, zendingsgebieden 
en hernhutter organisaties van meer-
dere landen. De voertaal is altijd Engels. 
Dat maakt dat groepen die aangewezen 
zijn op Spaans nooit mee kunnen doen. 
En ook zij hebben behoefte aan zulk 
contact. American Board of World Mis-
sion organiseert daarom een bijeenkomst 
voor leiders van Spaanstalige Broederge-
meenten- en organisaties, uit Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, Cuba en Peru. Op 
de agenda: uitwisseling van Spaanstalige 
materialen en middelen; training in de 
structuur, de geschiedenis en de theo-
logie van de Broedergemeente; moge-
lijkheden voor zendingswerk en zorgen 
delen; samen bidden en vieren. 
Het ZZg draagt € 5.000 bij aan deze unie-
ke samenkomst, ter aanmoediging van 
het zendingswerk van onze Spaanstalige 
broeders en zusters. ¿Te unes a nosotros?

Sierra Leone (22032)
Bevoegd voor de klas
Twee actieve en zeer gewaardeerde le-
raren aan de enige Moravian middelbare 
school van Sierra Leone staan al jaren 
voor de klas, maar zijn nu feitelijk onbe-
voegd. Zij doen hun werk prima, maar het 
ontbreekt hen aan een bepaald nascho-
lingscertificaat. De overheid eist dat ze 
dat alsnog behalen, anders mogen ze niet 
meer lesgeven op de school. Via afstands-
onderwijs (waarbij ze in de vakantieperi-
odes zelf naar school gaan en verder nor-
maal lesgeven op hun school in Ngiehun) 
hopen Mohamed Karim (foto) en Amara 
Alpha in 2023 hun onderwijsbevoegdheid 
te hernieuwen. Maar zonder sponsors kon 
dat niet. ZZg’s collega-organisatie Ameri-
can Board of World Mission financierde de 
eerste twee jaar, het ZZg nu het derde en 

laatste jaar. Er is slechts 
€ 880 nodig om de beide 
docenten te behouden 
voor hun school en dat is 
het zeker waard. De Mo-
ravian school, waar zo’n 
200 leerlingen onderwijs 
volgen, heeft een heel 

goede reputatie en weet de kloof tussen 
moslims en christenen te overbruggen. 
Ook moslimleerlingen en hun ouders voe-
len zich er thuis. Helpt u een handje om 
de € 880 te vullen?
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Peru (22030) Moravian retraite in het Amazonegebied
Peru is een van de nieuwere hernhutter zendingsgebieden in de wereld. In de 
afgelopen tien jaar zijn daar op vier plaatsen volwaardige gemeenten ontstaan, 
waaronder een in het Amazonegebied. De activiteiten van die gemeenten leid-
den tot allerlei nieuwe zendingsgroepen in de regio’s rondom, die kunnen uit-
groeien tot nieuwe gemeenten. Er is sprake van een snelle groei. Voor de leiders 
van de Broedergemeenten in Peru is het belangrijk om samen te komen voor 
uitwisseling en ontmoeting, op het organisatorisch-kerkelijke en geestelijke vlak. 
Dat kan niet vaak, vanwege de hoge reiskosten. Samen met onze collega-orga-
nisatie American Board of World Mission wil het ZZg zo’n ontmoeting mogelijk 
maken en deze jonge kerk ondersteunen in haar opbouw. De keuze voor het af-
gelegen Amazonegebied als plaats 
van samenkomst is weloverwogen 
gemaakt, omdat het een enorme 
stimulans zal betekenen voor de 
twintig lokale gemeenten die daar 
in opbouw zijn. € 3.100 draagt het 
ZZg bij, o.a. voor de noodzakelijke 
bootreis. Meedoen? Graag!

Suriname (22011) Help ze naar school  
Veel kinderen en jongeren in Suriname groeien op in armoede en dat werkt door 
op school. Als er te weinig geld in het gezin is voor een nieuw schooluniform en 
schoolmaterialen, voor inschrijfgeld, de bus naar school of noodzakelijk verblijf 
in een kinderhuis of internaat, dan heeft dat vaak levenslange gevolgen. Je jeugd 
is immers de tijd om je te ontwikkelen en je voor te bereiden om later goed op 
eigen benen te kunnen staan, ook financieel. Lukt het dan niet, dan lukt het vaak 
nooit meer en blijft armoede je achtervolgen.
De diaconie van de Surinaamse Broedergemeente zet zich daarom al jaren in 

om kinderen uit arme gezin-
nen op school te houden. En 
het ZZg werkt daar al jaren 
van harte aan mee. We ho-
pen u ook. Geeft u een kind 
schoolspullen ter waarde van  
€ 20? Of 27,50 voor een maand 
kostgeld in een internaat of kin-
derhuis? Of neemt u een kind 
een jaar lang onder uw hoede 
voor € 200? Samen zorgen we 
voor toekomst en elk kind telt!

Grond onder de voeten  
en een steuntje in de rug. Doet u mee?

Dit zijn Richard en Michael Matarangala, 22 en 20 jaar oud. 
De broers zijn net begonnen aan hun tweejarige opleiding 
Bouwen en Metselen aan het Vocational Training Centre in de 
Kilangala Missiepost. Hun opleiding wordt betaald door het 
ZZg, net als die van vijftien andere gemotiveerde jongeren 
uit heel arme gezinnen. Want zij kunnen dit met geen moge-
lijkheid zelf bekostigen. Dat ze deze opleidingskans krijgen 
en daarmee uitzicht op een betere toekomst beschouwen zij 
echt als genade, vandaar de term grace student. Die bena-
ming is voor hen niet denigrerend in de zin van afhankelijk 
zijn van de genade van anderen, maar juist positief: uitgeko-
zen zijn omdat mensen in jou geloven. 
De 17 studenten zijn intern; ze eten en slapen ook op de mis-
siepost. Hun tweejarige opleiding metselen, hout bewerken 
of kleding maken kost per student € 600, d.w.z. € 300 per 
jaar, € 25 per maand. Zorgt u voor toekomst voor een van 
hen? Sponsort u een stukje mee?



Zuid-Afrika (22027) 
Een steun in de rug 
voor een dominee in spe
Het Theologisch Seminarie in Kaapstad 
(Moravian Theological College / MTC) 
leidt nieuwe voorgangers en gemeen-
tewerkers op voor de Broedergemeente 
in Zuid-Afrika. Maar de vierjarige studie 
met aansluitend twee jaar stage kan 
lang niet iedereen zelf bekostigen. MTC 
vroeg het ZZg financiële steun om deze 
studie te kunnen aanbieden aan jonge 
en iets oudere mensen, met een roe-
ping maar zonder (voldoende) geld. En 
met name aan vrouwen, want die heb-
ben in Zuid-Afrika veel minder toegang 
tot een goede opleiding. Het betreft dit 
jaar zes vrouwelijke voltijdstudenten 
en vijf die nu stage lopen. Voor hun on-
derdak, voedsel, reiskosten, medische 
verzekering en toegang tot digitale mid-
delen is € 10.000 nodig. Voor het ZZg is 
steun aan theologische opleidingen een 
belangrijk onderdeel van zendingswerk. 
Vindt u dat ook, steunt u het dan?

Honduras (22011) Eten voor ondervoede kinderen 
Bij de inheemse Miskito-bevolking in een afgelegen deel van Honduras is niet 
goed gesteld met de gezondheid van moeders en zuigelingen. De moedersterf-
te is hoog en veel kinderen halen hun vijfde verjaardag niet. Gebrek aan goed 
voedsel en goed water zijn de belangrijkste oorzaken. De gezondheidskliniek 

van de Broedergemeente in Ahuas startte 
daarom enkele jaren geleden een voed-
selprogramma voor ondervoede baby’s, 
peuters en kleuters. In drie dorpen krijgen 
ruim 100 kinderen dagelijks een voedza-
me maaltijd, ter plekke bereid door vrou-
wen uit de gemeenschap. De groenten en 
levensmiddelen worden zoveel mogelijk 
ter plaatse ingekocht en dat stimuleert de 
lokale economie.

Dit werk wordt gedragen door de hernhutter zendingsorganisatie American 
Board of World Mission, die al 60 jaar onder de Miskito’s actief is. € 17.000 is 
er dit jaar voor nodig. Het ZZg doet mee met € 5.000. Voor € 14 eet een kind 
een maand lang een extra maaltijd. Betaalt u voor een of meer kinderen de 
rekening?

Suriname (22028) Voorschoolse educatie in Brokopondo
Het ZZg ondersteunt al diverse jaren de voorscholen van de Stichting Marro-
nage in en rondom Brownsweg. Dit schooljaar worden daar 68 peuters (2½  tot 
4 jaar) die thuis meestal alleen hun eigen lokale taal spreken spelenderwijs en 
met liedjes en verhalen voorbereid op het Nederlandstalige onderwijs op de 
basisschool. Het helpt om onderwijsachterstand te verkleinen en te voorko-
men. In 2020 en 2021 moesten de voorscholen door corona maandenlang dicht. 
Marronage wil 120 kinderen helpen die toen veel lessen hebben gemist en in-
middels op de basisschool zitten. Met extra lessen na schooltijd kunnen ze hun 

achterstand inhalen. De 'Buitenschool' noemen 
ze dit. Marronage werkt serieus aan ouderpar-
ticipatie. Men int met redelijk succes ouderbij-
dragen en probeert ook steun te krijgen van de 
overheid, in de vorm van het uitlenen van on-
derwijspersoneel. Dit lijkt te gaan lukken en zou 
helpen om de kwaliteit van het voorschoolperso-
neel te vergroten. Het ZZg steunt de voorscho-
len van Brokopondo dit jaar met € 22.000. Dat is  
€ 117 per kind. Een bescheiden investering die 
een leven lang kan doorwerken! 

Suriname (22037) Kinderboek over zendingsarts 
Door middel van een boekje wil de Stichting Kinderboekenfestival Suriname 
kinderen in Suriname bewust maken van het leven en de diepe motivatie van 
zendingswerkers als Miep Dekker. Zij werkte van 1959 tot 1989 als arts bij 
de Medische Zending in het binnenland van Suriname. Het verhaal over Datra 
(dokter) Miep Dekker is opgeschreven door Agnes Ritfeld en beoogt ook grotere 
waardering op te wekken voor het huidige werk van de Medische Zending. Het 
kan jongeren inspireren om te kiezen voor dit werk. Alle EBGS-scholen krijgen 
een exemplaar van het boek en ook wordt er een audioversie van gemaakt in 
het Saramaccaans, zodat het verhaal ook -letterlijk- ter ore kan komen van 
mensen in het binnenland die niet kunnen lezen en het Nederlands niet machtig 

zijn. En daarnaast is er 
verkoop. Het ZZg helpt 
met € 2.300 aan de 
totstandkoming van 
het boekje ‘De laatste 
zendingsarts’ en zal 
de beschikking krijgen 
over een aantal exem-
plaren. We zullen het 
melden in een volgend 
ZZg-Nieuws. Wilt u het 
boekje helpen finan-
cieren? Dat mag na-
tuurlijk. Graag zelfs!

Tanzania (22033) 
Een hostel voor Kantembo 
In de Kantembo Missiepost staat een 
gebouw leeg dat voorheen onder-
dak bood aan moederloze baby’s en 
hun verzorgsters (een oudere zus of 
nichtje). Nu worden die (paar) baby’s 
in nood in Kantembo een paar maan-
den opgevangen tot ze stabiel zijn en 
daarna overgebracht naar een weeshuis 
in de regio. De jonge manager van Kan-
tembo bedacht voor het gebouw met 
15 kleine kamers een zinvolle nieuwe 
bestemming: als hostel voor minder 
draagkrachtige studenten van de nabu-
rige middelbare school. Die kunnen er 
veilig en tegen een laag bedrag slapen 
en studeren. Twee studenten per kamer 
en toezicht op het terrein. Te beginnen 
met maximaal 20 studenten. Een mooi 
plan, dat ook wat geld zal opleveren 
voor de baby-noodopvang. Het ZZg en 
de Stichting Trijntje Beimers stellen  
€ 2.100 beschikbaar, voor kleine aan-
passingen en onderhoud van het ge-
bouw, een paar extra bedden en nieuwe  
matrassen. Slaapt u een nachtje over 
uw mogelijke bijdrage?
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Werken aan verbetering van toegang 
tot geestelijke zorg, diaconale zorg, 
onderwijs, gezondheidszorg en inko-
mensverbetering voor de doelgroepen 
van onze partnerorganisaties in het 
buitenland. Een jaaroverzicht van 
het ZZg. 

Het bovenstaande is, verwoord 
in termen van nu, qua intentie 
nog steeds dezelfde opdracht 

als waar het ZZg ruim twee eeuwen 
mee begon. Ook in 2021 konden we 
er nog steeds mee uit de voeten. Het 
ZZg wilde in het afgelopen jaar meer 
aandacht geven aan zending in de vorm 
van evangelieverkondiging, uitwisse-
ling van geloofsbeleving en verbinding 
tussen Broedergemeenten van verschil-
lende continenten/culturen. En daar-
naast aandacht en steun blijven geven 
aan het diaconale werk van overzeese 
Broedergemeenten voor de armen en 
kwetsbaren in hun omgeving. De werk-
zaamheden van het ZZg laten zich van-
gen in de werkvelden WOORD, DAAD 
en RELATIES / VERBINDING. Daarnaast 
werkte het bestuur verder aan het aan-
vullend verdienmodel. Dat beoogt een 
nieuwe geldstroom te genereren naast 
de bron van donateursinkomsten die 
langzaam afneemt.

Samenwerking
Bij het projectenwerk is in het afgelo-
pen jaar opnieuw nauw samengewerkt 
met collega-zendingsorganisaties van 
de Broedergemeente - zoals Herrnhu-
ter Missionshilfe (Duitsland), Mission 21 
(Zwitserland), The Board of World Mis-
sion (Verenigde Staten) en Brødreme-
nighedens Danske Mission (Denemar-
ken). Deze samenwerking is effectief. 
De collega-zendingsorganisaties zijn, 
samen met de partners in het land van 
uitvoering, verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke kant van het project, ter-
wijl het ZZg optreedt als co-financier. 
We zien voordelen in het gebruik ma-
ken van elkaars werkkracht en projec-
ten. Projecten in Suriname en van de 
Kilangala en Kantembo Missiepost in 
Tanzania heeft het ZZg in eigen beheer.

COVID-19
Net als in 2020 heeft de wereldwijde 
COVID-19 pandemie ook in 2021 het 
uitvoerende werk van het ZZg parten 
gespeeld. Elkaar zien en spreken kon 
weliswaar steeds vaker via het beeld-
scherm, bijvoorbeeld met ruraal Tan-
zania, maar het directe contact, oog-
in-oog, werd wel gemist. Ook moesten 
internationale samenkomsten (weer) 
worden uitgesteld en werd de uitvoe-

ring en de monitoring van projecten 
bemoeilijkt door lockdowns en reisbe-
perkingen. Dat werd merkbaar in bij-
voorbeeld verminderde beschikbaar-
heid van actueel beeldmateriaal en 
goede, persoonlijke verhalen. We zijn 
blij dat het ons desondanks is gelukt 
om diverse nieuwsbrieven te vullen, 
zodat we u op de hoogte konden hou-
den van de wereldwijde projecten.

Motivatie
Bij de uitvoering van het werk in 2021 
bleven we onszelf steeds deze vraag 
stellen: waarom geven we steun aan 
al die projecten? Het antwoord: om-
dat het ons niet alleen gaat om de im-
pact ervan, maar ook om de intrinsieke 
motivatie waarmee onze partners ter 
plaatse op kleinschalige wijze het werk 
doen en het volhouden. Als ZZg voe-
len we ons sterk met hen verbonden; 
christenen in de wereld die de intentie 
hebben om in hun omgeving het goede 
te doen in navolging van Jezus Chris-
tus. Het geeft vreugde als je daarbij op 
afstand kunt ondersteunen. Soms met 
wat onzekerheid, bijvoorbeeld als een 
resultaat uitblijft, maar altijd over-
tuigd van het goede.
Hieronder en hiernaast diverse voor-
beelden van onze werkzaamheden.

In vogelvlucht door 2021 
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WOORD
Begroot: € 187.000
Werkelijk besteed: € 82.152

Het ZZg gaf subsidies voor theologische 
vorming en evangelieverkondiging.
Het ging o.a. om opleiding en training 
van evangelisten, hulppredikanten, 
pastors, gemeenteleiders, theologie-
studenten en bijbelschoolstudenten in 
Tanzania, Burundi/Congo, Zuid-Afrika, 
Suriname en Labrador. En om onder-
steuning van het Theologisch Semina-
rie in Suriname, het evangelisatiewerk 
van de Kilangala Missie in Tanzania en 
digitale mediatraining voor kerkelijk 
medewerkers van de EBGS.

(Mede) door deze subsidies…
• … konden tien jonge mannen en 

vrouwen een jaar studeren aan de 
Lusangi Bijbelschool in Tanzania, om 
daarna aan de slag te gaan in lokale 

Broedergemeenten; zie Elisabeth;
• … konden zeven hulppredikanten in 

het binnenland van Suriname trai-
ning en toerusting ontvangen voor 
hun belangrijke werk in gemeenten 
zonder voorganger;

• … kon de Stichting Onderwijs der 
EBGS eigen digitaal lesmateriaal 
ontwikkelen voor hun scholen, voor 
de vakken Godsdienst en Levensbe-
schouwelijke Vorming;

• … konden jonge Broedergemeenten 
in Rwanda 250 bijbels krijgen voor 
gezamenlijk bijbel-lezen en bijbel-
studiegroepen; een uitkomst voor 
mensen die zich geen eigen bijbel 
kunnen veroorloven.

Elisabeth
Elisabeth is 21 jaar oud en tweedejaars 
studente aan het Lusangi Bijbel Col-
lege. Ze groeide op in een christelijk 
gezin en vindt christelijke scholen be-
langrijk. "Die helpen mensen vormen 

om een goed leven met God te leiden", 
zo vertelt ze. Elisabeth geniet van het 
lesgeven in Lusangi en hoopt op een 
dag zowel pastor als lerares te worden. 
"Onderwijs in het christelijke geloof 



1%

sche Zending en om moeder- en 
kindzorg rondom risicovolle beval-
lingen. In Tanzania om steun aan 
twee ziekenhuizen en de kliniek in 
de Kilangala Missiepost, en in DR. 
Congo om operaties voor kinderen 
met een beperking.

• Naar diaconaal werk algemeen ging  
€ 34.100, voor voedselpakketten, 
steun aan kwetsbare scholieren, 
de kerstviering-met-geschenk voor 
kwetsbare kinderen, ouderen en  
diaconiecliënten in Suriname.

Noodhulp in Suriname
Vanuit de Diaconie van de Broederge-
meente in Suriname (EBGS) ontving 
het ZZg indringende verhalen over de 
impact van de COVID-19 pandemie. 
Het leidde tot twee noodhulpprojec-
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stelt mensen in staat te veranderen 
door het leren kennen van Jezus." Eli-
sabeth verwacht dat zij haar leven lang 
van plaats naar plaats zal trekken om 
anderen over Gods liefde en goedheid 
te vertellen. "Ik weet dat God met mij 
is, in mijn problemen en uitdagingen." 
Dankzij steun van het ZZg kan Elisabeth 
verder studeren en straks haar werk als 
pastor beginnen.

DAAD
Begroot: € 406.000
Werkelijk besteed: € 356.052

• Het grootste deel van de bestede 
subsidiegelden, € 127.459, ging naar 
onderwijs en vakopleidingen. De 
subsidies waren o.a. bestemd voor 
Voorscholen in Suriname, Nieuw-
bouw van een Vaktrainingscentrum 
in Tanzania, een Schoolfonds in Su-
riname en studiebeurzen voor be-
roepsopleidingen in Tanzania, Ma-
lawi en Zambia.

• € 80.900 ging naar kwetsbare kinde-
ren. Die kregen bijvoorbeeld school-
maaltijden (in Malawi), een dage-
lijkse maaltijd tegen ondervoeding 
(Honduras), begeleiding en training 
(kinderen met een beperking in Pa-
lestina en Tanzania), of muzikale 
training (Zuid-Afrika). En baby’s 
zonder moeder kregen zorg en baby-
melk (Tanzania).

• Naar gezondheidszorg ging € 54.676. 
In Suriname ging het om vaccinkoel-
kasten voor de poli’s van de Medi-

ten. Dankzij eendrachtige samenwer-
king tussen het ZZg, de EBGS en Ker-
sten Distribution konden 1.000 royale 
voedselpakketten ter waarde van € 50 
worden uitgereikt aan arme gezinnen. 
En ook kon de Diaconie een Noodhulp 
Schoolfonds starten, om te voorkomen 
dat kinderen door corona-gerelateerde 
armoede van school zouden moeten.

RELATIES / VERBINDING 
(ZENDING DOOR UITWISSELING)

Begroot: € 17.000
Werkelijk besteed: € 6.000

Op het gebied van zending door uitwis-
seling was het lastig in 2021. Reizen 
was bijna niet mogelijk door wereld-
wijde coronabeperkingen en plannen 
moesten steeds worden opgeschoven. 
Het uitwerken en inzetten van vervan-
gende, digitale vormen van uitwisse-
ling is niet gelukt.
De verstrekte subsidie ging naar het 
Hernhutter Huis, de museumstichting 
die in 2005 is opgericht door de Evan-
gelische Broedergemeente en het ZZg, 
met als doel het materiële en immate-
riële erfgoed dat verbonden is aan het 
gedachtegoed, de geschiedenis en het 
werk van de Hernhutters te beheren 
en te bewaren voor komende genera-
ties. Meer dan veertig vrijwilligers zijn 
betrokken bij o.a. het archief, rond-
leidingen over de Pleinen, het kleine 
museum aan de Lageweg in Zeist en de 
verkoop van hernhutter sterren.

Inkomsten in 2021

68%  Particulieren
31%  Organisaties 
  zonder winststreven
1%  Overig

Uitgaven in 2021

62%  Doelstellingen
22%  Kerk en vereniging, 
  beheer en administratie
16%  Werving

Bestedingen in 2021

73%  Daad: directe sociale 
  en diaconale ondersteuning
16%  Woord: evangelisatie, opbouw  

 christelijke gemeenschappen
12%  Voorlichting, bewustwording,  

 uitvoering en begeleiding
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Kan nog net!

In het Hernhutter Huis Museum 
in Zeist is t/m zondag 26 juni de 

foto-expositie 'Verborgen koloniaal 
erfgoed terug naar het volk' te bezichtigen van de 
Stichting Wooko Makandie. Foto's uit de jaren '50 en 
'60, o.a. uit de collectie van de Broedergemeente, 
laten zien hoe de Marrons in Suriname in de 20ste 
eeuw te maken kregen met wetenschappers en zen-
delingen. Filmbeelden uit het Utrechts Archief tonen 
cultureel erfgoed van de Aukaanse Marrons. Door di-
gitalisering is dit beeldmateriaal dat 'verborgen' was 
in archieven nu toegankelijk voor een breed publiek. 
Na 26 juni reist de tentoonstelling door (op www.
wooko-makandie.com kunt u volgen waarheen), om 
uiteindelijk in 2023 terecht te komen in het Diitabiki 
Museum in het binnenland van Suriname. 

Ga gauw in Zeist 
kijken; het kan 
nog net! Lageweg 
27; di. t/m zo. 
14.00-17.00 uur. 
Het ZZg onder-
steunde de tot-
standkoming van 
deze expositie.

Succesvolle scholenactie

Alle kinderen en leer-
krachten van chris-

telijke basisschool De 
Sluis in Zeist, hebben 
zich in de afgelopen 
periode op bijzondere 
wijze ingezet voor Su-
rinaamse voorscholen 
in het binnenland. De 
school koos het voorschoolse educatieproject van het 
ZZg uit als zendingsdoel. Daniël Claas ging vanuit het 
ZZg alle klassen langs om over het land Suriname en in 
het bijzonder de voorscholen te vertellen. Een paar we-
ken later volgde een feestelijke ouder- en kindavond, 
buiten op de schoolpleinen. De opkomst was groot, niet 
in de laatste plaats omdat er eindelijk weer volop mo-
gelijkheid was om elkaar te ontmoeten na coronatijd. Er 
was ontzettend veel enthousiasme om mee te doen aan 
de vele spelletjes en andere activiteiten, te luisteren 
naar een verhaal of iets te drinken en te eten in het 
restaurant van groep 8. De avond heeft een geweldig 
bedrag van € 2.200,- voor de voorscholen opgebracht. 
Dat stemt tot grote dankbaarheid!

Bent u leerkracht 
op een (basis)
school, of heeft 
u (klein)kinderen 
in de basisschool-
leeftijd, en wilt 
u ook een zinvolle 
zendingsactiviteit 
organiseren? 

Het ZZg helpt u er graag bij, met projecten die bij uw 
school passen en voldoende voorlichtingsmateriaal. Een 
presentatie vanuit het ZZg behoort ook tot de mogelijk-
heden. Neem gerust eens contact op met Daniël Claas, 
030 850 95 24 of d.claas@zzg.nl.

Zendingsfeest!

Op zaterdag 17 september is het feest op het Zus-
terplein in Zeist: het jaarlijkse Zendingsfeest van de 

Broedergemeenten in Nederland en het ZZg. En ook u 
bent er welkom, voor 
ontmoeting, inspiratie 
en samenzijn. Zending 
is delen in ontmoeting 
en geloof, dat is het 
thema. Mogen we u ook  
begroeten vanaf 10.30 
uur? Kijk voor meer in-
formatie op www.zzg.
nl/zendingsfeest.

Einde acceptgiro

Vanaf juni 2023 kunt u geen geld meer overmaken 
met het vertrouwde gele acceptgiroformulier, zo 

hebben de Nederlandse banken besloten. Het is te 
duur geworden en steeds meer mensen regelen hun 
bankzaken via internet. Maar hoe kunt u dan toch 
het ZZg blijven steunen? Er zijn meerdere mogelijk-
heden. Wilt u periodiek een vast bedrag geven? Dat 
kan met een incassovolmacht. Wij incasseren het af-
gesproken bedrag dan in de gewenste termijn(en). 
Terugboeken of stopzetten kan telefonisch, via e-
mail en online. Wilt u geven als het u uitkomt? Ge-
bruik bij internetbankieren het betalingskenmerk 
of bij mobiel bankieren de QR-code uit de brief die 
meekomt met het ZZg Nieuws. Of ga naar www.zzg.
nl en doneer online. Kunt u niet internetbankieren? 
Gebruik dan uw eigen papieren overschrijvingsfor-
mulieren. Of de eenmalige volmacht die we in 2023 
gaan meesturen in plaats van het gele acceptgiro-
formulier. Daarmee machtigt u ons om eenmalig een 
gift van uw rekening af te schrijven. 

Meer weten of even overleggen? 
Bel 030 692 71 88 (Douwe van Barneveld)  

of stuur een e-mail naar info@zzg.nl. Fo
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