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WASDOM Je hebt het eerste
magazine in handen van stichting
Worldpartners. Paulus gebruikt
het ‘oude woord’ ‘wasdom’ in
1 Korinthe 3:7. Het is God die groei
geeft. Dat is ons verlangen door
de projecten en mensen heen.

Drie dagen na de Russische inval in Oekraïne staken
inzet van onze partners in de Oekraïne. Dag en nacht
we met het bestuur en enkele vrijwilligers van
zetten zij zich in om hulp te verlenen en op sommige
Worldpartners de koppen bij elkaar. We waren er alplaatsen denken we voorzichtig aan wederopbouw.
lemaal van overtuigd dat we iets moésten gaan doen.
Zo leveren we bijvoorbeeld zaden en pootgoed aan
Met de goede contacten die we al tientallen jaren in
Bucha, de regio die recent nog bezet was door de
het land hebben en met onze boerderij in West-OekRussische strijdkrachten.
raïne hadden we een bijzondere uitgangspositie om iets te kunnen gaan doen. Met
Er is nog heel veel hulp en gebed nodig,
vereende krachten lukte het om al aan het
Met het opkomen maar met het opkomen van nieuwe
einde van die week de eerste vrachtwagens
gewassen ontstaat er nieuwe hoop. Ook
met hulpgoederen naar de getroffen bevolop tal van andere plekken in de wereld
van nieuwe
king te sturen. Zowel naar de vluchtelingen
dragen we met onze projecten en
gewassen ontstaat bedrijven bij aan de (economische)
in Moldavië als de belegerde gebieden in
het oosten van Oekraïne.
ontwikkeling van regio’s en de verer nieuwe hoop
spreiding van het evangelie.
Vanuit alle hoeken van het land ontvingen
Ik ben enthousiast over de mowe donaties om dit werk te kunnen uitvoeren. Later
gelijkheden die we krijgen om een blijvende,
volgde een grote bijdrage van Kerk in Actie waardoor
positieve invloed op gemeenschappen over
we nu de bevolking van Oekraïne op een structurele
de hele wereld te hebben. Ik zou je willen
manier kunnen helpen. Ik ben dankbaar dat we dit
uitdagen om hier ook betrokken bij
kunnen doen, maar het is geen gemakkelijk werk. Het
te raken!
land is kapot, de mensen getraumatiseerd en de nood
is hoog. Ik ben onder de indruk van de bijzondere
Klaas Evers
Voorzitter Stichting Worldpartners

SA ME N ST E R K

Al snel na de start van de oorlog in
Oekraïne wisten Worldpartners en
Kom over en help elkaar te vinden en
delen in Oekraïne voedsel, pootgoed
en zaden uit.
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Zegen door
samenwerking

Kom over en help is sinds de jaren ’70 actief in Oost-Europa.
In eerste instantie werden er Bijbels gesmokkeld. Momenteel zet de organisatie zich in voor kwetsbare kinderen en
volwassenen, vaak in samenwerking met lokale kerken en
partnerorganisaties.

Via Giro555 werden miljoenen euro’s ingezameld voor
hulp aan Oekraïne. Kerk in Actie is verantwoordelijk voor
de besteding van een deel van deze middelen en kende
1,5 miljoen euro toe aan het projectvoorstel van Worldpartners.

“Na het uitbreken van de oorlog werden deze NGO’s al snel
actief in het opvangen van vluchtelingen en het uitdelen
van voedsel”, vertelt Gerieke Barreveld, beleidsprojectmedewerker bij Kom over en help. “Doordat de voedseldistributie stil kwam te liggen en de schappen in de supermarkten leeg raakten, kwam bij ons de vraag of wij iets
konden betekenen. In twee andere landen werken we al
samen met Worldpartners, dus al snel hadden we hierover
contact en bleek dat zij vanuit hun agrarische netwerk grote
hoeveelheden voedsel konden verspreiden. Dat aanbod
konden wij koppelen aan ons grote lokale netwerk in
Oekraïne. Op een prachtige manier kwamen daardoor
vraag en aanbod samen.”

Het voorstel van Worldpartners
kwam volgens Daan Verbaan,
programmamanager bij Kerk
in Actie, op precies het goede
moment. “We hadden net
intern een gesprek gehad over
de noodzaak om de voedselproductie in Oekraïne weer op
gang te brengen.

Inmiddels verschuift de ondersteuning van noodhulp naar
hulp op lange termijn. Gerieke: “We leveren nu samen met
Worldpartners ook pootgoed en zaden. Daarnaast hebben
we bijvoorbeeld ook een training in traumazorg kunnen
opzetten.”
www.komoverenhelp.nl

Vlak daarna kwam Worldpartners met het voorstel om
naast de voedseltransporten, ook pootaardappelen en
zaaigoed te gaan verspreiden. Die aanpak sprak ons aan.
Bovendien werkt Worldpartners veel samen met lokale kerken en wij denken dat juist in deze tijd de kerk een
wezenlijke rol kan vervullen.” Verbaan denkt dan niet alleen
aan de voedselvoorziening, maar ook aan traumaverwerking. “Deze oorlog slaat letterlijk en figuurlijk grote wonden.
Als Kerk in Actie zullen we daarom nog jaren betrokken zijn
bij de wederopbouw van Oekraïne.”
www.komoverenhelp.nl

Het programma EO Metterdaad geeft stem en steun aan
mensen wereldwijd, die leven in onrecht, nood en armoede. Op dit moment lopen er 45 projecten in 23 landen.
Al in de eerste week na de start van de oorlog in Oekraïne
zette EO Metterdaad zich in voor de vluchtelingen die
vanuit Oekraïne in Moldavië terecht kwamen.
Daarnaast maakten zij in de eerste oorlogsweken
met een grote financiële bijdrage de noodhulp
van Worldpartners mogelijk. Nog altijd zijn zij
betrokken bij de hulp die Worldpartners
aan Oekraïne levert.
www.eo.nl/programmas/eo-metterdaad

Samenwerking
Gods Woord

Gezegend
zijn om Zijn
zegen door
te geven
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Hoe zakenman Aleks zijn
Oekraïense landgenoten helpt
Kyiv 22 april 2022 Aan het begin van de oorlog beplakte hij in de
Oekraïense stad Kyiv 50 billboards met inspirerende Bijbelteksten. Aleks Marchuk is bijna vijftig jaar en verdient zijn boterham als zakenman. Hij heeft verschillende koffiebarretjes, handelt in geroosterde koffie en heeft een billboard reclame-bedrijf.
Door de Russische invasie op 24 februari 2022 nam zijn loopbaan
een onverwachte wending. Nu heeft hij een belangrijke rol als
logistiek manager bij Worldpartners. In dit artikel vertelt hij
over zijn werk.
Aleks: “Toen de oorlog begon
wist ik me de eerste dagen geen
raad. Als twintiger had ik een
soort dienstplicht gevolgd, maar
had geen behoefte om met een
geweer in m’n hand te gaan
vechten tegen de indringers. Na
enkele dagen wonderlijk zonder
angst, maar met stress en een
constante informatiestroom
herpakte ik mezelf en wilde mijn
landgenoten helpen, maar hoe?”
4

Taxichauffeur voor vluchtelingen
In de begindagen fungeerde
mijn eigen auto als een taxi om
mensen op te pikken die vanwege de onveilige situatie wilde
vluchten naar het buitenland.
We brachten ze samen in het
kerkgebouw en daar vandaan
vertrokken ze met bussen naar
West-Oekraïne. 200-300 mensen
hielpen we dagelijks met

de vlucht. Tot nu toe hielpen
we drieduizend mensen met
de start van hun reis naar een
veilige plek elders.
Gods logistieke voorzienigheid
Hoewel het goed werk was,
wilde ik meer van betekenis zijn.
Dat deelde ik met mijn voorganger en hij bracht me in contact
met Worldpartners, waar ik nu
actief ben als manager. Ik help
onder andere bij het logistieke
gedeelte. We hadden twintig
vrachtauto’s met tonnen aan
meel en aardappelen door het
land vervoerd naar de grote
steden, naar mensen in nood.
Logistiek was het een uitdaging
door roadblocks, vernielde bruggen en onbegaanbare wegen.

IN AC T IE

Tank trekt truck
Een reguliere rit met een vrachtwagen duurt 6-7 uur, maar
nu twee dagen. We hebben
het zelfs meegemaakt dat een
vrachtwagen met tonnen aan
voedsel niet over de weg kon.
Godzijdank bood een Oekra
ïense tank uitkomst. Hij nam de
vrachtwagen op sleeptouw door
de akker, zodat hij verderop de
weg kon vervolgen. Niet altijd
was het duidelijk vanwaar we
konden distribueren. God voorzag in nieuwe distributiepunten
op wonderlijke manieren.
Zelfvoorzienend
Momenteel verdelen we veel
zadenpakketten van 120 kilo per
stuk. Die bevatten poot-aardappelen, wortels, uien en dergelijke. Vandaag gaan we weer 25
pakketten verspreiden. De mensen uit de dorpen zijn zo ontzettend dankbaar hiervoor. Dat er
iemand aan ze denkt, maar dat
ze ook over een paar maanden
weten dat ze zelfvoorzienend
zijn qua groenten. Dat geeft hen
echt hoop in deze bange dagen.
Positie innemen
Zelf vind ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten
nemen. Adam kreeg van God
de opdracht om de aarde te
bewerken, maar hij verstopte
zich even later met zijn vrouw.
Wanneer er iets gebeurt hebben
we invloed daarop. We kunnen
helpen door te delen, met een
bemoediging, met je kennis en
netwerk en daar wil ik me voor
inzetten. We hebben niets onder
controle, dat blijkt uit de grillen
van de oorlog. Ik denk vaak aan
de woorden uit Jesaja 6:8 waar
staat: ‘Zie, hier ben ik, zend mij.’
Ik wil doen wat God wil en wat
in mijn vermogen ligt om mijn
volksgenoten te helpen met
woord en daad.

Emotioneel
De wreedheid van de oorlog
raakt me. Als ik denk aan de
slachtoffers in Bucha en op veel
andere plekken, word ik emotioneel. Elk uur slaan raketten
in huizen en appartementen,
vallen er burgerdoden en sneuvelen soldaten. En het conflict is
nog steeds bezig.
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Hoop op vrede
Maar er is ook hoop. Hoop op
God, maar ook in het werk wat
we doen. Morgen gaan we naar
de stad Mykolayiv om daar een
waterzuiveringsinstallatie te
plaatsen die 4000 liter water
kan zuiveren per uur. Ik zie
veel mensen in nood, die
ontmoedigd zijn en gedesillusioneerd. Ik geloof dat er
een kantelpunt zal komen,
hopelijk zo snel mogelijk. Ik
hoop op en bid voor vrede
en herstel. Dat veel mensen
terugkomen om het land
te herbouwen, dat we lid
worden van de EU en nog
belangrijker dat we Gods
3
principes als volk gaan
volgen en gepassioneerd
raken over Christus.
Fotobijschriften:
1) Billboards plakken met
bemoedigende Bijbelteksten in de hoofdstad aan
het begin van de oorlog
eind februari.
2) Voedsel overladen
van grote vrachtwagens naar kleinere
busjes.
3) Aleks en het bakteam die dagelijks
500 broden bakken
en uitdelen.
4) Onderweg is
staan veel ‘verlaten
oorlogsgoederen.’
Aleks bij een uitgebrande tank.

4
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“Hij kon niet geloven dat
we hem gratis pootaardappelen gaven”
Dag en nacht zet Mariya Levenchuk zich met
haar organisatie ‘FriendsExist!’ in om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen.
Stichting Worldpartners voorziet haar van goederen om hier handen en voeten aan te geven.
Maryia vertelt.

Het is vooral moeilijk om te praten met kinderen
“De COVID-19-pandemie was al een serieuze bedie de dood hebben gezien. Voor ons magazine
proeving voor onze mensen, maar toen wisten we
hebben een meisje geïnterviewd, Ruth uit Vorzel
niet wat ons nog te wachten stond. Oorlog is iets
(nabij Bucha, Kyiv) die zich heel goed haar angst
verschrikkelijks. Veel mensen sterven van honger,
herinnert toen ze zich achter een kledingkast
gebrek aan water en het verschrikkelijke geweld
verstopte voor de Russische soldaten. Ik wil echt
van de Russische bezetter. We kunnen het gewoon
dat de kinderen deze verschrikkingen vergeten.
niet bevatten, maar dit is wel de realiteit waarin
Toch ben ik wel hoopvol. De oorlog veranderde
we leven. We zoeken allerlei mogelijkheden om
onze plannen, maar Gods grote heilsplan
mensen van de honger te redden. Dankzij
verandert niet.
de hulp die we van Worldpartners kregen,
“Ik
wil
echt
hebben we mensen bereikt in de steden
Zaaigoed
Rivne, Volyn, Tsjernihiv, Dnipropetrovsk,
dat de
Met een team van zeven mensen en een
Mykolaiv en Poltava.
kinderen deze groot aantal vrijwilligers hebben we meer
Vluchtelingen uit de hel
verschrikkingen dan 200 ontheemde gezinnen kunnen
helpen met hulppakketten. (Zie de pagina
Alleen al in de stad Oblast Rivne wonen
vergeten”
hiernaast.) In één van de dorpen kwam
momenteel 53.201 geregistreerde vluchteeen man met paard en wagen naar ons
lingen. Dit zijn mensen uit gebieden waar
toe en kon niet geloven dat we hem grahevige gevechten gaande zijn en die hun
tis pootaardappelen gaven. Hij zei dat we buitenhuis verloren hebben of niet kunnen terugkeren
aardse wezens waren die van een andere planeet
omdat het gebied bezet is. De ontmoetingen met
waren ingevlogen. We zeiden toen dat we christedeze vluchtelingen, mensen die uit de ‘hel’ komen,
nen zijn en dit in opdracht van Jezus Christus doen.
hebben veel impact om mij. Op dit moment moet
Met onze hulp zaaien de vluchtelingen het land
ik zowel psycholoog als raadgever zijn. Soms moet
in om met de opbrengst daarvan aan de honger
ik gewoon zwijgen en ze alleen helpen met aante kunnen ontsnappen. Bid alstublieft voor het
kleden, wassen of zelfs hun haar borstelen. Laatst
brandstofprobleem. Russische raketten hebben
was er een oudere vrouw, een lerares uit de regio
oliedepots vernietigd en mensen raken in paniek
Kharkiv, die haar haar niet kon borstelen omdat
over hoe ze nu moeten zaaien.”
haar handen zo trilden. Haar evacuatietrein was bij
elke halte gebombardeerd.

VOE D SE L PA KKE T
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Pakketten met hoop voor Oekraïne
In samenwerking met de organisatie ‘FriendsExist!’ levert Worldpartners
pakketten met voedsel, zaaigoed en geestelijke lectuur.

Mariya Levenchuk
44 jaar
Getrouwd, heeft
een volwassen
zoon van 22 jaar

kg plantuien
* 10
10
* kg uien voor consumptie
kg aardappelen voor consumptie
* 25
25
* kg pootaardappelen
* 20 kg wortelen voor consumptie

* Pakketje met zaden
Geestelijke lectuur, waaronder het magazine
*‘Noah’s
ark’ waar Mariya eindredacteur van is.
op de foto 25 kg bloem, 1 kg zout
* Niet
Pootinstructies
in het Oekraïens
*

Donaties van Giro555 worden via Kerk in Actie, Worldpartners en onder andere FriendsExist ingezet
om deze pakketten ter waarde van €120 in 3 maanden tijd te verspreiden onder 17.500 Oekraïense
huishoudens met een stukje grond. Zo zijn ze de komende maanden verzekerd van voedsel.

Dit magazine is een gratis uitgave van stichting

IBAN: NL33 ABNA 0409 5473 52

Tekst Tekstbureau Kroes & Bureau Jairo

Drukker: De Hoop Drukkerij

Worldpartners. Een christelijke organisatie die

Postadres: Koningin Julianastraat 33

Vormgeving: Bureau Jairo

Oplage: 2500

actief is op het gebied van Business as Mission

6668 AG Randwijk

Beeld: Unsplash, Freevector, Flaticon, Eigen beheer.

Papier: Nautilus Classic is gemaakt van

(BAM). In Nederland zet de organisatie zich in met

Telefoon: 0031 (0)317 – 317 765

100% post-consumer gerecycleerde vezels.

fondsenwerving en projectmanagement ten behoeve

Mail: info@worldpartners.nl

Het papier heeft een natuurlijk witte tint en

van tientallen projecten. De stichting heeft de ANBI-

Website: www.worldpartners.nl

een eigen karakter. Geproduceerd zonder

status en ontvangt donaties en investeringen.

optische witmakers.

8*

P ROJECTEN

Worldpartners stimuleert ondernemerschap in ontwikkelingsgebieden. Een aantal projecten uitgelicht:

Missie

Worldpartners ziet een wereld voor zich waarin ondernemers met hun talenten en middelen de omgeving
helpen te ontwikkelen, zowel op materieel als op
immaterieel vlak.

Visie

Worldpartners helpt met het opzetten en onderhouden van ondernemingen. Deze ondernemingen
zorgen er op hun beurt samen met Worldpartners voor
dat een deel van hun opbrengst naar sociale projecten
gaat ten behoeve van de lokale gemeenschap.

Worldpartners
Adema Ltd. Boerderij

2000 - heden
Bilychi / Oekraïne
+ 25 werknemers
+ 440 ha grond voor gewassen
600 varkens, 50 melkkoeien

Wallflower (Bouwproject t.b.v. kerk en

verslaafdenzorg)
2022 - heden
Bilychi en Hryadi, Oekraïne
+ 6 FTE
Equipment voor groente/bloemenkas en
steenfabriek Dare 2 Care project

Over Worldpartners

De bedrijven die we helpen zijn gevestigd in Azië,
Afrika en Oost-Europa, waarbij prioriteit wordt gegeven
aan geestelijk arme regio’s. Ons doel voor deze bedrijven is groei en zelfredzaamheid, wat wordt bereikt
door kennisoverdracht en mentorschap.
Worldpartners biedt de begeleiding en training die nodig is om de onafhankelijkheid te bevorderen van degenen die lokaal bij elk project betrokken zijn. Op deze
manier hebben ze, zelfs nadat onze betrokkenheid bij
het project is beëindigd, alle tools die ze nodig hebben
om te blijven bloeien. Onze visie is het bouwen van
duurzame bedrijven die ondernemers in staat stellen
hun lokale economie en gemeenschap te beïnvloeden
tot eer van God.

Kantoor Nederland (Wageningen)
1994 gestart
+ 5 FTE
Fondsenwerving en projectmanagement
Business consulent *
Kantoor Verenigde Staten
Reading (Bij stad Boston, Staat Massachussetts)
2002 gestart
+2 FTE

2021 - heden
Noord-Afrika
1 FTE

Cosmetica onderneming *
2019 - heden
Noord-Afrika
7 FTE
8

PR OJEC T E N

projecten
Varkenshouderij

2022 / Georgië
1 FTE
+ 300 varkens
Toekomst uitbreiding met gewassen
voor varkens.

Afgeronde projecten

Biologische wijngaard

Vissersboten (Indonesië)
Na de tsunami ramp in 2014 werden
5 vissersschepen gefinancieerd.
3 NL vissersdorpen waren betrokken.

2022 / Georgië
+ 10 ha wijngaard
Biologische aanpak

Fruitboomgaarden *

2021 - heden
Zuid West Azië
+ 5 FTE / 5 ha
Citroen-, amandel-, kers-, perzik- en
appelbomen.

Sandwichpanelen-fabriek

2016 - heden / +35 FTE
Stefan Voda, Moldavië
Productie van kant-en-klare muren;
Afname door heel Europa.

Fruitbedrijf Azië *

Appel- & abrikozen handel
2016-heden
25 FTE / 20 ha

Veevoer bedrijf Azië *
legkippen & voer
2010-heden
80 FTE

Kinderopvang Azië *
2017-heden
8 FTE

* Sommige landen / regio’s zijn bewust
‘vaag’ gehouden. De bijbehorende vlaggen
en pijlen zijn geen realistische weergave.
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Melkveebedrijf (Georgië)

De melk van 65 koeien genereren inkomsten voor de studie van 20 studenten.
Relatie met Bijbelschool.

Overhemden fabriek (Azië)

Inkomen voor 80 vrouwen;
Hoge kwaliteit kleding;
Afzetmarkt in Europa.

Zijdeproductie (Azië)
Opleiding voor kweken van zijderupsen;
+300 kinderen gevoed & geschold;
Fabriek gebouwd.
Cashew plantage (Tanzania)

40 ha plantage;
+700 parttimers.

Dare 2 care (Oekraïne)
Bouw multifunctioneel centrum i.s.m. kerk
steenfabriek, houtwerkplaats, kassen.
Inkomsten voor ex-alcoholverslaafden.
Aquaponics training centrum (Ethiopië)
2014 - 2016
Jaarlijkse training voor 10 personen op het
gebied van aqua-/hydroponics.
Camping (Kroatië)

2017 - 2020 /
Opzetten van toeristen onderneming
in een voormalig oorlogsgebied.

Dayak bouwproject (Borneo, Indonesië)
2007 - 2013
Viskwekerij, kleuterschool voor 40 kids,
+ woonplek voor lerare(sse)n.

9
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Zaken doen met God

Hans Hamoen doet
vanuit zijn jarenlange ervaring een boekje open
over hoe Business as
Mission eruit kan zien. Hij
vliegt met ons de wereld
rond en geeft een beeld
van BAM in de praktijk,
inclusief successen en tegenslagen. Ook neemt hij
ons mee door de geschiedenis, waarin zendelingen business al
door de eeuwen heen integreerden.

1 collecte van € 50.000

Stichting Worldpartners heeft de
afgelopen maanden ondervonden dat veel mensen bereid zijn
om te doneren voor de noodhulp aan Oekraïne. Zo zamelde
de evangelische gemeente
Mozaïek op één zondag 50.000
euro in met de collecte. Ook andere kerken collecteerden voor
het werk van Worldpartners.

ISBN: 978 90 7799 2357
Uitgever: Insideout Publishers
Prijs: 16,95 (excl. verzendkosten)
Aantal pagina’s: 166
Bestellen via: tinyurl.com/zaken-doen
of scan de QR-code

Logistieke nood

Stichting Worldpartners laat
wekelijks grote vrachtwagens
met voedsel naar de Oekraïne gaan. Op een aantal
distributiepunten wordt dit
voedsel overgeladen in auto’s
en kleine transportbusjes en
verder getransporteerd. Deze ritten met zwaarbeladen voertuigen
gaan regelmatig over slecht begaanbare wegen. Daardoor zijn ze
aan grote slijtage onderhevig en hebben regelmatig onderhoud
nodig of zijn na verloop van tijd helemaal niet meer te gebruiken.
Daarom heeft Worldpartners transportbusjes gekocht om iets te
doen aan de logistieke nood in Oekraïne. Het gaat om busjes met
een dubbele achteras die daardoor extra stabiel en stevig zijn.

Help ook mee!

Heb je interesse in een baan bij Stichting Worldpartners of wil je
als vrijwilliger of stagiair aan de slag? Houd dan onze website in
de gaten voor de meest recente vacatures:
www.worldpartners.org/vacancies/

L E E N D E RT

De foto op z’n WhatsApp status laat een wapperende Oekraïense vlag zien. “De vlag heb
ik al 23 jaar, maar nu hangt ie prominent aan
de gevel. Als statement, zodat de oorlog niet
vergeten wordt. Al jaren ben ik aan het regelen
en sjacheren voor projecten in de Oekraïne,
maar het hele oorlogsgebeuren gaat me aan
het hart. ” Leendert Frans is sinds het millennium betrokken bij Worldpartners via het bedrijf
‘Adama farm’ en andere sociale projecten. Hij
vertelt graag over zijn passie; ondernemen in
Oekraïne.
Ik ben altijd wel aan het fondsenwerven geweest
voor de sociale projecten in de Oekraïne. Iedereen
weet het in m’n omgeving, maar door de Russische
invasie des te meer. Het is hartverwarmend wat
er allemaal binnenkomt. Bij kerken mag ik mijn
Oekraïense ervaringen delen en kan op die manier
wat van mezelf uiten, want de oorlog mag
niet vergeten worden.

Een bloembollenkweker met passie
voor Oekraïne
knuffels, t-shirts, kleurgerei en iets van zichzelf. In
totaal 8 kuub aan rugtasjes. Per bigbag, een grote
zak van (1 m3) vult het een beetje de gaatjes op die
er nog zitten bij het transporteren van hulpgoederen. Kinderen in Oekraïne krijgen deze schooltasjes via onze netwerkcontacten.
Oogst weggegeven
Toen de oorlog uitbrak kregen we geld
van een christelijk noodfonds. Daardoor
konden we de oogst die we nog hadden
van het afgelopen jaar weggegeven. 360
ton aardappels, 100 varkens en 10 ton
suiker stuurden we naar burgers in nood
in de getroffen steden en dorpjes. Met
giften uit Nederland konden we de hulp
verder uitbreiden en werd ook het logistieke gedeelte ondersteund. Ik regel
de aangeboden groenten die door het
hele land vaak voor niets worden aangeboden en geef dit door aan Worldpartners, die daar vrachtauto’s bij
zoeken. Voor de samenwerking
en het verzette werk ben ik God
echt enorm dankbaar. Tegelijkertijd
geniet ik er ook van als ik een schakel
ben en medemensen in nood praktisch help met voedsel.

“Het is hartverwarmend
wat er
allemaal
binnenkomt”

Nachten wakker liggen
Ik vind het conflict vreselijk en lig er nachten van wakker. Door de oorlog word ik
erin meegezogen. Ik heb best wat van Oekraïne gezien, ik ken veel plekken waar de
oorlog plaatsvindt. Ik zie nu dezelfde plekken, maar dan verwoest. Ik trek het mezelf
aan, omdat ik de mensen, de cultuur en de
taal ken. En ik voel me enorm betrokken, ook omdat ik mede-eigenaar ben van het Adama-bedrijf.

Rugtassen voor Oekraïense kinderen
Wat kan ik op afstand doen als het oorlog is?
Gelukkig kan ik zowel in Oekraïne als in Nederland
van betekenis zijn. In Nederland regel ik vrachtwagens met voedsel en (noodhulp)goederen. Zo
kwam er via via een Rotterdamse basisschool met
Worldpartners in contact. De basisschoolleerlingen vulden allemaal persoonlijk een rugtas met
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Stichting Worldpartners werkt zoveel mogelijk samen
met de lokale bevolking, kerken en voorgangers.
Twee voorgangers vertellen over hun betrokkenheid.

“Blijf bidden en geven. Ons
land is kapot en we hebben
nog veel hulp nodig”
Toen de oorlog begon besloot voorganger Anatoly
Kalushni (66) met zijn familie in Kyiv te blijven.
Met zijn gemeente, the New Life Centre, zette hij
samen met stichting Worldpartners tal van projecten op om de getroffen bevolking te voorzien
van eten, medicijnen én zaaigoed.
Hoe is het contact met Stichting
Worldpartners ontstaan?
Vanaf 1978 tot 1990 ben ik actief
geweest in een ondergrondse
beweging die onder andere Bijbels
het land in smokkelde. Oekraïne
maakte toen nog deel uit van de
Sovjetunie. Hans Hamoen (de
oprichter van Worldpartners)
werkte in die tijd bij Open Doors
en ondersteunde dit werk. Toen
de Sovjetunie uiteen viel, heb ik in
1991 het New Life Centre in Kyiv
gesticht. Nu heeft deze gemeente
meer dan 1500 leden. Ik vind het
heel bijzonder dat het contact
met Hans Hamoen nu opnieuw
van waarde is.
Hoe zijn jullie begonnen?
Vlak na de Russische inval was de
stad leeg. Ik besloot om in Kyiv
de gemeente te blijven dienen. In
het begin kwamen er maar twintig
mensen naar de dienst, maar
we hebben al die tijd niet een
zondagse dienst gemist! Iedere
zondag kwamen er weer meer
mensen en ik hield ze voor dat we
niet alleen moesten bidden, maar
ook in actie moesten komen.

Op welke manier konden jullie
helpen?
In de derde week van de oorlog kregen we via Worldpartners bloem van boerderijen uit
West-Oekraïne geleverd. Daar zijn
we in de kerk broden van gaan
bakken. In de moeilijkste periode was er geen brood in de stad
te vinden en waren we 24 uur
per dag aan het bakken. Verder
ontvingen we tonnen aan aardappels. We hebben bij de kerk geen
opslagruimte, dus dit sloegen we
op in onze zondagschoollokalen.
De kerk ruikt nu nog steeds naar
aardappel! Daarnaast zijn we
medicijnen gaan leveren, hielpen
we vluchtelingen en inmiddels
bezoeken we de gebieden ten
noorden van Kyiv. Daar hebben
de Russen zich teruggetrokken en
brengen we pakketten met eten
en zaaigoed.
Wat is de grootste nood onder de
bevolking?
Benzine! De Russen hebben al
onze olietanks gebombardeerd,
waardoor de prijzen voor gas,
benzine en diesel geëxplodeerd

zijn. Via Worldpartners hebben we
nu 2000 liter diesel ontvangen.
Daarnaast komen er nu dan wel
veel mensen terug naar Kyiv, maar
zijn ze vaak getraumatiseerd en
vol van angst. Bovendien ligt onze
economie plat, veel mensen hebben geen werk meer en daardoor
geen geld.
Hoe kijkt u naar de toekomst van
Oekraïne?
Ondanks de moeilijke omstandigheden ben ik een gelukkig man.
Dankzij de gebeden van veel
mensen heeft Oekraïne stand
gehouden tegen een land met het
tweede leger van de wereld. We
ervaren heel sterk Gods bescherming en als je wonderen wilt zien,
dan moet je naar Oekraïne komen! Als gemeente van Christus
hebben we nu veel mogelijkheden
om te zaaien. Niet alleen door
hulp te verlenen, maar ook door
Bijbels uit te delen en met mensen te bidden. Ik ben ontzettend
dankbaar voor alle hulp en gebed
vanuit Nederland. Blijf bidden en
geven! Ons land is kapot en we
hebben nog veel hulp nodig.

Hoewel hun omstandigheden enorm verschillen,
hebben ze hetzelfde doel: via de kerk van
betekenis zijn voor de mensen om hen heen.

2 VOOR G A N G E R S
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“Ik geloof sterk in de kracht van de
lokale kerk die actief is in de maatschappij.”
“Als kerk in de hoofdstad Tbilisi kunnen we via Business As Mission (BAM) positieve invloed hebben in
Georgië. 80 procent van de inwoners is Orthodox
gelovig, maar komt alleen met hoogtijdagen in de
kerk om een kaarsje aan te steken voor een heilige.
Ik geloof sterk in de kracht van de lokale kerk die
actief is in de maatschappij. Nu zien we dat al met
onze dagopvang, huiswerkbegeleiding of de gezinnen die we begeleiding, maar met de samenwerking met Worldpartners kunnen we onze impact
vergroten.” Aan het woord is de 45-jarige Merab
Gaprindashvili. Hij is voorganger van een baptisten
gemeente in Tbilisi en ‘bisschop’, voorzitter van 27
baptisten gemeenten in Georgië en aanspraakpunt
voor Worldpartners-projecten.

Hoe kwam u met Worldpartners
in contact?
Via het netwerk. We werken samen in een project met Kom over
en help en zij brachten ons in contact met Jouke en Hans Hamoen
van Worldpartners.
Welke samenwerking is er nu?
Allereerst is het een eer om samen te werken met deze mensen.
We hadden meerdere meetings
online tijdens de coronapandemie
.In 2021 hebben we een fysieke
ontmoeting gehad en bezochten
plekken in Georgië met onder andere Erik de Vries, die operationeel
manager is van een BAM-varkensproject in Oekraïne.
In het zuidwesten van Georgië is
8 hectare landbouwgrond aan-

gekocht en worden er binnenkort
stallen gebouwd om varkens in te
houden. In het oosten helpen we
een wijnboer om zijn bedrijf biologisch en winstgevend te maken.
Daarnaast is er recent mais de
grond ingegaan om rond september dit jaar te oogsten.
Hoe is de balans tussen het zakelijke en het geestelijke aspect?
Via dit project creëren we werkgelegenheid om vier personen
fulltime te kunnen betalen en
daarnaast helpen we veel seizoenarbeiders aan werkplekken,
vooral rondom de oogsttijd. Met
de winst van de varkens willen we
20 - 25 kinderen helpen die dan
ook in een onderwijsprogramma
komen. Zij staan nu nog op een
wachtlijst.

Het project is een goede aanleiding om te praten over diverse
thema’s zoals ‘rentmeesterschap’
en het nemen van je verantwoordelijkheden. Mijn wens en hoop
is dat de werkgemeenschap meer
hoort over Jezus, maar ook ziet
hoe we als christenen met elkaar
omgaan en dat dat aanstekelijk
werkt.
Welk moment is u bijgebleven in
de samenwerking?
Toen Jouke, Erik en Hans in
Georgië waren bezochten we
verschillende plekken. Het samen
optrekken, het delen van kennis
en de discussies waren waardevol.
Juist de ervaring die Worldpartners heeft is erg belangrijk voor
het slagen van dit project.
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Rijke historie

Dare 2 Care

Stichting Worldpartners is in vele continenten en
landen actief, maar de meeste binding is er met
Oekraïne. Dat komt door de geschiedenis en de
vele mogelijkheden om landbouwprojecten en
sociale projecten op te zetten in samenwerking
met lokale en of Nederlandse partners.

In 2019 werd samen met EO
Metterdaad het ‘Day 2 Care’
project gestart. Een lokale
kerk startte een kleine ondernemingen als duurzame
inkomstenbron voor zes rehabilitatiecentra voor drugsen alcoholverslaafden.

Het Adama-project

Er werd een steenfabriek,
houtwerkplaats en groente/
bloemenkas gebouwd. Voor
de kerk en haar activiteiten
werd een nieuw kerkgebouw
en multifunctioneel centrum
gerealiseerd.

Adama’ betekent ‘vruchtbare grond’ en wordt
genoemd in Genesis 10:19. Het bedrijf ontstond
in 2005 als zelfstandig bedrijf in West-Oekraïne.
Het bedrijf pacht land van zo’n honderd particulieren die daardoor inkomsten hebben. De onderneming bezit landbouwmachines, gebouwen
en een watertoren. Momenteel heeft het bedrijf
450 hectare grond waar aardappelen, maïs, soja,
wintertarwe en wintergerst worden verbouwd.
Naast vaste arbeidsplekken en seizoenswerkers
biedt Adama werk aan voormalige verslaafden
vanuit het revalidatiecentrum. De Adama-boerderij is een baken van hoop. In al die jaren is het tot
zegen van velen geweest doordat God Zijn zegen
eraan gaf.

De oorlog veranderde alles

20 (ex-)verslaafden werken
in de steenfabriek, houtwerkplaats en kas als onderdeel van hun afkickproces.
De kerk is financieel zelfredzaam en vergroot haar
impact in de omgeving met
kinderactiviteiten, voedsedistributie, en andere geestelijke en sociale activiteiten.

Het conflict tussen Rusland en Oekraïene raakt ons. We houden van het land en volk. We hebben
veel verstand van BAM-projecten, maar inmiddels ook van ‘noodhulp’. Samen met partners kunnen we via ons netwerk en jarenlange ervaring duizenden mensen helpen met 3 grote projecten:
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Help Oekraïne
Voedselhulp steden

Kyiv, Marieopol, Kharkiv,
Dubno, Kherson, Zaporizhe,
Ternopil, Volodimir Volinski, Bilatserkva, Micholayev,
Zeverdonetsk, Brovary, Sumy,
Vatutine.

2.000.000

maaltijden verstrekt

14.000.000

kilo voedsel uitgedeeld

260.000

km > 70 vrachtwagens

ZAPORIZJA

MARIUPOL

Grens Moldavië

Hulp aan dorpen

10 Nederlandse en 25
Oekraïense vrijwilligers

i.s.m. Kom over en help
EO Metterdaad, Kerk in Actie.

Hulp aan Oekraïense
vluchtelingen

20.000

maaltijden verstrekt

50.000

kilo voedsel uitgedeeld
+50.000 kilo EHBO-sets

6.000

km > 3 vrachtwagens

Pootgoed en voedsel
voor Oekraïense dorpen

8500

huishoudens geholpen
(nog 9000 te gaan)

530.000

kilo voedsel uitgedeeld

132.000

km > 30 vrachtwagens

Water in wijn veranderen

Ti j d e n s d e b r u i loft in K a na vera nderde Jez us water in
w i j n . Ui t m u nte n d e w ijn in over vlo ed. Jez us’ ko m st na a r
d e a a rd e ve ra n d e rde en vera nder t m ensenlevens.
St i cht i n g Wo r ld p a r tner s h eef t Business A s Missio n
p ro j e cte n i n t i e nt a lle la nden. Eén da a r va n is de bio lo g i s che w i j n g a a rd i n Oo st- Geo rg ië. Met invester ing en
e n e e n g e zo n d e b edr ijf svo er ing w illen we im p a ct h ebb e n o p d e m a at s cha p p ij en Go ds licht laten sch ijnen.
On d e r a n d e re d o o r te investeren in o nder w ijs vo o r
ki n d e re n e n s a m e n te wer ken m et de lo ka le ker k . i

Win een wijnpakket

Bl i j f Wo r ldp a r tner s vo lg en via
Fa ce b o o k , LinkedIn en de dig ita le
n i e uw s b r ief. We ver loten dr ie Mo lda v i s ch e w ijnp a k ketten o nder nieuwe
vo l g e rs in de m a a nd juni 20 22.
Fa ce b o o k .co m / wo r ldp a r tner s
L i n ke d i n .co m /co m p a ny/ wo r ldp a r t n e r s- neder la nd/
w w w.wor ldp a r tner s.o rg /nieuw sbr ief

Stichting Wor ldpa r t ner s
Koning in Ju l i a na s t ra at 33
6 6 68 AG Ra ndwijk

i nfo @ wo r ldp a r tner s.o rg
w w w.wo r ldp a r tner s.o rg
003 1 (0) 317 – 317 765

KvK : 410 52532
RS IN: 80 33810 25
NL33 A B NA 0 40 9 547 3 5 2

