
Reina Folkerts

“Wat mij het meest heeft geraakt, zijn de 

persoonlijke ontmoetingen. Heel klein: een 

handdruk, oogcontact, iemand die je wat 

toestopt terwijl hij zelf niets heeft. Ik heb 

vaak gemerkt dat er echt contact is, ook 

al spreek je de taal niet. De liefde die er is 

van mens tot mens, dat gaat dieper! Een 

zo’n ontmoeting staat me nog helder voor 

de geest. Ik was in Bangladesh uitgeno-

digd door een gezin dat mij ondanks hun 

ellende en armoede toch een glaasje water 

aanbood. Het was in een gebied waar de 

dreiging van cholera heerste! Op zo’n mo-

ment kon ik die gastvrijheid niet afslaan, 

al wist ik dat het risicovol was. Ik heb het 

water biddend opgedronken.” 

Groen gras 
“In 1985 begon ik op 26-jarige leeftijd als 

‘education coördinator’ in Hei Ling Chau, 

een gesloten vluchtelingenkamp voor Viet-

namese bootvluchtelingen op een eiland 

bij Hongkong. Wat me erg is bijgebleven 

van die tijd, is het enorme contrast. Hong-

kong zelf was enorm ontwikkeld, de Rolls 

Royces reden tussen de wolkenkrabbers 

door. Maar de vluchtelingen werden in 

het kamp als gevangenen behandeld. In 

barakken stonden tientallen stapelbedden 

tegen elkaar aan met een paar gordijntjes 

eromheen voor de privacy. Daar leefden 

hele families. Kinderen werden er geboren 

en groeiden er op. Vanachter de hekken 

en het prikkeldraad zagen ze het groene 

gras. Het programma van ZOA en World 

Relief daar was erg succesvol. In het begin 

ging ik bedrijven en uitgevers langs voor 

gratis onderwijsmateriaal, maar na an-

derhalf jaar kregen we zoveel subsidie van 

UNHCR dat we alles konden aanschaffen 

wat we nodig hadden. Na tweeënhalf jaar 

zat mijn taak erop en ging ik naar Thai-

land.” 

Privacy onder muskietennet
“In die tijd had ZOA net een regiokantoor 

geopend in Bangkok, waar ik heenging om 

meer managementervaring op te doen. Al 

gauw werd ik vanuit Bangkok uitgezonden 

naar Bangladesh, vanwege de grote over-

stroming daar in 1988. ZOA stuurde in 

samenwerking met enkele andere organi-

saties vanuit Nederland een noodhulpteam 

van vijf verpleegkundigen en een arts, en 

ik werd ingevlogen als teamleider. Met 

z’n allen zaten we in een huisje met zeven 

bedden in twee kleine slaapkamers, een 

toilet en iets dat dienstdeed als douche. We 

spraken af dat als iemand onder zijn mus-

kietennet zat, we haar met rust lieten. Dat 

was je enige privacy! 

De nood in Bangladesh heeft me onge-

lofelijk aangegrepen. Veel nood en veel 

onnodig leed. We werkten hard om zoveel 

mogelijk mensen te helpen. Maar na ver-

loop van tijd kwam de bewustwording dat 

noodhulp niet alles oplost, en dat hakte er 

wel even in. Toch was ons werk van veel 

betekenis: alleen al dat er aan hen gedacht 

werd, deed deze mensen zichtbaar goed!”

Genocide
“Vanuit Bangkok ben ik teruggegaan naar 

Nederland en werd Apeldoorn mijn stand-

plaats. Vanaf dat moment ben ik vanuit 

Nederland steeds uitgezonden voor kor-

tere of langere periodes. Er werden pro-

gramma’s voorbereid en gestart in landen 

als Malawi, Ethiopië, Kenia, Ivoorkust en 

Mozambique. Vanaf 1993 ging ZOA zich 

toeleggen op noodhulp en werd dat mijn 

verantwoordelijkheid. Een van de eerste 

grootschalige noodhulpprogramma’s van 

ZOA was de hulp aan Rwanda, na de ge-

nocide in april 1994. Het bezoek dat ik 

zelf bracht aan Rwanda in juli dat jaar, 

staat nog op mijn netvlies. We kwamen bij 

een kerk met kapotgeschoten muren en 

banken waar een paar duizend lijken van 

vermoorde mensen en kinderen lagen. Ze 

waren naar binnen gelokt en stelselmatig, 

één voor één, vermoord. Afschuwelijk! 

Ineens ging ik beseffen dat dit niet ging 

om een burgeroorlog, zoals gedacht werd. 

Dit was een genocide! Die avond zocht ik 

contact met een ZOA-collega in Nederland 

om antwoord te krijgen op twee belang-

rijke vragen: Is het bekend dat hier een 

genocide gaande is? Zijn er bewijzen en is 

het gedocumenteerd? Dat bleek inmiddels 

het geval te zijn bij Human Rights Watch. 

En als tweede het verzoek: Roep alle chris-

tenen in Nederland op om te bidden voor 

Rwanda! Wat daar gebeurde, was duivels.” 

Verrijking
“Tot 2001 ben ik voor ZOA op veel ver-

schillende plaatsen in het buitenland ge-

weest. Na zo’n reis was het contrast met 

het leven in Nederland altijd groot. Ik weet 

nog dat ik na terugkeer uit Mozambique 

in Nederland naar de supermarkt ging. Ik 

zag karren vol luxeproducten: cola, chips, 

pils… Dat stond me op dat moment zo te-

gen! Ik heb mijn boodschappen teruggezet 

en ben weggegaan. Later heb ik geleerd 

om te gaan met deze tegenstellingen. 

Mijn tijd bij ZOA heeft me enorm verrijkt. 

Het werk vond ik zinvol, uitdagend. 

Dat neemt niet weg dat ik er soms ook erg 

tegenop zag. In Mozambique bijvoorbeeld: 

mijn werk daar was niet makkelijk en ook 

niet ongevaarlijk. Vaak was ik alleen en ik 

had maar een keer per week contact met 

Nederland via de fax. Regelmatig dacht ik: 

waarom doe ik dit? Toen kwam de tekst 

uit Jozua 1 vers 9 in mijn gedachten, een 

boodschap van God voor mij: ‘Wees niet 

bang, wees sterk en moedig. Ik, de Here 

uw God, ben met U’. Ik heb geleerd dat je 

dit werk nooit alleen doet! Misschien is dat 

wel het belangrijkste van mijn ZOA-tijd: 

het is een geweldige verrijking geweest 

van mijn geloofsleven.”

Zestien jaar lang gaat ze van 
land naar land, van uitzending 
op uitzending. De eerste 
keer is Hongkong in 1985, de 
laatste Bosnië in 2001. Steeds 
weer compleet verschillende 
omstandigheden, een 
onbekende cultuur, een 
vreemde taal. Steeds weer 
een andere groep mensen in 
hun eigen specifieke nood. 
Maar of ze zich nu bezighoudt 
met oorlogsgeweld 
of natuurrampen, met 
management of onderwijs, 
één ding is Reina Folkerts 
door al die jaren heen: een 
pionier voor ZOA.

Pionier in het veld

Ik heb het  
water biddend 
opgedronken

Hongkong 1987
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Aleid Westerveld

“Sri Lanka kwam in beeld na 

de tsunami eind 2004. Ik reisde 

langs alle getroffen gebieden 

waar ZOA actief was om te 

onderzoeken of en wat ZOA in 

deze nieuwe situatie zou kun-

nen doen op het gebied van 

gezondheidszorg. Een heftige 

periode, waarin ik werd gecon-

fronteerd met de kracht van de 

natuur en de impact daarvan 

op mensenlevens. ”

Teken van Gods liefde
“In 2004 werd ik gevraagd 

voor het bestuur, inmiddels de 

Raad van Toezicht. In die rol 

kijk ik sindsdien mee naar het 

werk van ZOA. Vergeleken met 

mijn eerste jaren in het veld 

is de organisatie veel profes-

sioneler geworden. Vroeger zat 

ZOA erg op de directe eigen 

uitvoering: er zijn zieken, we 

moeten erheen! Nu wordt eerst 

goed nagedacht en in kaart 

gebracht: wat is de nood die de 

mensen zelf aangeven, wat wil 

en kun je bereiken? 

“ZOA is altijd een prettige 

werkgever geweest, zeker ook 

door de christelijke basis. Juist 

wanneer je geconfronteerd 

wordt met afschuwelijke din-

gen, betekent het veel als je 

samen kunt bidden. ‘Teken 

zijn van Gods liefde’, dat is 

een motto van ZOA dat ik ook 

voorop heb willen zetten in 

mijn werk. Door het ‘doen’ laat 

je mensen iets zien van wie 

God is.”

Van veertig jaar ZOA maakte Aleid Westerveld er bijna dertig van dichtbij mee. Als arts hulp verlenen in het 

buitenland was voor haar geen droom, het kwam gewoon op haar pad. Zeven jaar lang werkt de nuchtere Friezin 

voor ZOA in Papoea-Nieuw-Guinea, een ervaring die haar carrière een andere kant op stuurt. Sindsdien is ze altijd 

betrokken gebleven bij ZOA: van veldwerker wordt ze Short Term Worker en in 2004 lid van de Raad van Toezicht. 

Arts in de landen

“Terugkijkend ben ik blij dat ik geen chi-

rurg ben geworden. Eigenlijk was dat mijn 

plan toen ik vijfendertig jaar geleden mijn 

diploma voor basisarts op zak had. Uit-

eindelijk kwam ik via ZOA op een ander 

spoor en achteraf zie ik hoe goed dat was. 

Als arts werken op plaatsen waar alles an-

ders is dan je gewend bent, is stimulerend 

en uitdagend! Je bent op een heel andere 

manier met je vak bezig.” 

Veel met weinig
“In 1984 bezocht ik een vriendin die als 

arts op de grens van Thailand en Cambod-

ja in vluchtelingenkampen werkte. Daar 

vroegen een paar bestuursleden van ZOA 

me of ik twee weken kon komen helpen in 

het kamp Ban Vinai waar net een paar art-

sen uitgevallen waren. Wat me het meest is 

bijgebleven van die paar weken, is hoe je 

met beperkte middelen toch heel veel kunt 

bereiken! Waar je in Nederland compleet 

toegerust bent, doe je het werk daar ge-

woon met boerenverstand en wat er maar 

voorhanden is. In Ban Vinai opperde Diny 

van Bruggen dat dit werk misschien ook 

voor langere termijn wel iets voor mij was. 

Ik twijfelde, want ik hoopte nog op die chi-

rurgenopleiding. Maar ik dacht ook: als de 

ene deur gesloten blijft, gaat er een andere 

open… In Nederland heb ik daarom aan-

gegeven dat ik bereid was om uitgezonden 

te worden.”

Arts met chirurgische ervaring
“Al snel kwam Papoea-Nieuw-Guinea in 

beeld. Duizenden mensen waren op de 

vlucht vanuit Irian Jaya vanwege confron-

taties tussen het Indonesische leger en de 

rebellen daar. Ze reisden en leefden in het 

oerwoud, in geïmproviseerde dorpjes her 

en der tegen bestaande dorpjes aangeplakt. 

Deze dorpen waren niet toegerust voor 

zo veel mensen. Ziektes als ondervoeding, 

TBC en malaria waren het gevolg. 

De eerste anderhalf jaar werkte ik dag in 

dag uit in een zendingsziekenhuis in het 

grensgebied, waar steeds weer boten vol 

zieke vluchtelingen aankwamen. Door de 

chirurgische ervaring die ik in Nederland 

had opgedaan, kon ik zelf operaties uitvoe-

ren. De mensen waren er vaak ernstig aan 

toe. Medisch gezien was het een boeiende 

tijd: wat je in Nederland alleen in een 

tekstboek zag, had ik daar op mijn  

behandeltafel.” 

Het oerwoud in
“Later ging ik ook met de Nederlandse 

verpleegkundigen mee op ‘patrols’ naar 

de vluchtelingen in het oerwoud. Wat me 

daarvan het meest is bijgebleven, is de 

kwetsbaarheid maar tegelijk ook de veer-

kracht en creativiteit van de lokale men-

sen. Samenwerken met hen vond ik heel 

bijzonder. De chauffeur zal ik bijvoorbeeld 

nooit vergeten. Hij was eigenlijk pastoraal 

werker, maar voelde zich geroepen de 

vluchtelingen te helpen en werd daarnaast 

daarom met hart en ziel chauffeur. Voor 

zo’n man heb ik diep respect! Voor mij was 

die uitzending tijdelijk. Maar hij woonde 

daar, met weinig perspectief, en koos er-

voor in dat oerwoud te blijven en zich in  

te zetten.” 

“Na een paar jaar wees de overheid van 

Papoea-Nieuw-Guinea een groot gebied 

LQ�KHW�UHJHQZRXG�DDQ�YRRU�GHÀQLWLHYH�YHV-
tiging van alle vluchtelingen. ZOA werd 

gevraagd in dat relocatiegebied de gezond-

heidszorg op te zetten. Het was een tijd vol 

uitdagingen. Vanuit het ziekenhuis coördi-

neerde ik de opbouw van gezondheidszorg 

in het nieuwe gebied. Doordat we al jaren 

in het land werkten, kenden we het lokale 

gezondheidssysteem goed en konden we 

dat systeem ook voor de vluchtelingen op-

bouwen. Een groot voordeel!”

Het kwaad in de ogen
“Vrij snel nadat ik terugkwam uit Papoea-

Nieuw-Guinea zette ZOA de noodhulp-

brigade op. Daar heb ik me meteen bij 

aangemeld. Het leek me de ideale manier 

om dienstbaar te blijven, maar tegelijk 

ook weer te wortelen in Nederland. In 

Papoea-Nieuw-Guinea waren je collega’s 

ook gelijk je huisgenoten, buren, vrienden 

en gemeenteleden. Daarbij: ik was altijd 

de dokter en haast nooit gewoon Aleid, 

die soms ook gecorrigeerd moest worden. 

Daarom wilde ik Nederland weer als basis 

hebben.“

“Als Short Term Worker heb ik gewerkt in 

Rwanda, Sudan, Cambodja en Sri Lanka. 

Die eerste uitzending naar Rwanda was 

meteen de meest heftige. Je keek het kwaad 

als het ware recht in de ogen. Tot dan toe 

had ik de uitspraak ‘de mens is geneigd tot 

alle kwaad’ met een korreltje zout geno-

men, maar sinds Rwanda weet ik: inder-

daad. Je struikelde letterlijk over de lijken, 

je hoorde de meest afschuwelijke verhalen, 

je zag drommen mensen met een totaal lege 

blik in de ogen. Als medisch coördinator 

onderzocht ik hoe we de gezondheidszorg 

weer konden opbouwen. Wat we daar kon-

den doen was een druppel op een gloeiende 

plaat, maar wel een belangrijke!”

Je bent  
op een  

heel andere 
manier met  
je vak bezig
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In 1984 verhevigt de onrust in Irian Jaya 

(later een provincie van Indonesië). Een 

FRQÁLFW�RYHU�RQDIKDQNHOLMNKHLG�OHLGW�WRW�
confrontaties tussen het Indonesische 

leger en rebellen. Grote stromen mensen 

vluchten voor het geweld en voor de ac-

ties van het leger tegen separatisten. Ze 

trekken massaal de grens over van het 

voormalig Nederlandse deel van het eiland 

naar Papoea-Nieuw-Guinea, het onafhan-

kelijke en voormalig Australische deel. 

Voor ZOA is al snel duidelijk dat haar hulp 

hier nodig is. Ook de achterban dringt 

hierop aan, juist vanwege de Nederlandse 

geschiedenis en betrokkenheid in dit ge-

bied. 

Medisch personeel uitgeleend 
In eerste instantie werkt ZOA in Papoea-

Nieuw-Guinea mee binnen het pro-

gramma van zendingsorganisatie Asia 

3DFLÀF�&KULVWLDQ�0LVVLRQ��$3&0���'H]H�

organisatie heeft grote behoefte aan vooral 

medische ondersteuning, en ZOA springt 

in door verpleegkundigen Joke Wattel en 

Evelien Treur en later arts Aleid Wester-

veld ‘uit te lenen’. Het is een heftige tijd. 

De nood onder de vluchtelingen is groot, 

en tegelijk is het gebied vrijwel ontoe-

gankelijk. Vluchtelingen zitten verspreid 

in clusters van hutten in het ongerepte 

oerwoud. Urenlange tochten door de jun-

gle en het moeras zijn nodig om hen te 

bereiken. Onder de vluchtelingen zijn veel 

zieken als gevolg van de zware reis en het 

leven in het oerwoud. Hun aanwezigheid 

is daarbij een te zware belasting voor de 

bestaande dorpen. Er is niet genoeg voed-

sel en groot gebrek aan materialen als 

muskietennetten. Het gevolg: TBC, on-

dervoeding, malaria. Na een patrol keren 

steevast botenvol zieke vluchtelingen mee 

terug naar het ziekenhuis in Rumginae. 

APCM en ZOA’s mensen werken hard, dag 

in dag uit, om de grote groep vluchtelin-

gen te voorzien van voeding en medische 

zorg, en hen weer hoop te geven.

ZOA wordt kartrekker 
In 1987 verandert de rol van ZOA. Van-

ZHJH�KHW�ULVLFR�RS�JUHQVFRQÁLFWHQ�PHW�KHW�
Indonesische leger, besluit de overheid van 

Papoea-Nieuw-Guinea de vluchtelingen 

weg te halen bij de grens. Voor hen wordt 

een groot gebied in het regenwoud van het 

district East Awin aangewezen als nieuwe 

vestigingsplaats: het relocatiegebied Iowa-

ra. ZOA wordt gevraagd om in dat nieuwe 

gebied de gezondheidszorg op te zetten. 

Ineens is ZOA niet meer aanwezig als 

ondersteunende partij, maar als kartrek-

ker. Verpleegkundige Aagje Methorst komt 

Aleid Westerveld, tot dan toe de enige 

ZOA-medewerker in het land, ondersteu-

nen.

ZOA start in East Awin letterlijk met het 

kappen van bomen om de omgeving enigs-

zins bewoonbaar te maken. De zestig ki-

lometer hemelsbreed tussen Rumginae en 

Iowara is lastig te overbruggen: het eerste 

deel gaat per boot over de Fly rivier en 

dan nog veertig kilometer over rode klei 

waarbij auto’s vaker vastzitten in de mod-

der dan dat ze rijden. In die moeilijke om-

standigheden krijgt ZOA het voor elkaar 

in een paar jaar tijd de gezondheidszorg 

op poten te zetten. In 1987 worden de eer-

ste tweeduizend vluchtelingen permanent 

gehuisvest in Iowara, en in de jaren die 

volgen loopt dat aantal op tot zo’n twaalf-

duizend mensen. 

Overdracht
Eind jaren ‘80 is de hervestiging van 

vluchtelingen zo goed als voltooid en 

blijkt dat er geen nieuwe vluchtelingen 

uit Irian Jaya meer bijkomen. Het ge-

zondheidsprogramma loopt goed en is 

succesvol. Tien gezondheidsposten en een 

kleine kliniek zijn in functie en er werkt 

bekwaam, lokaal personeel. Dankzij ZOA’s 

jarenlange ervaring in Papoea-Nieuw-

Guinea is het gezondheidsprogramma 

volledig geïntegreerd in het bestaande 

gezondheidssysteem van het land. In 1990 

wordt daarom besloten langzaam toe te 

werken naar overdracht. Met ingang van 

1 januari 1992 is het zover: ZOA draagt 

RIÀFLHHO�RYHU�DDQ�GH�0RQWIRUW�0LVVLRQ��GLH�
namens de regering van Papoea-Nieuw-

Guinea verantwoordelijk wordt voor de 

gezondheidszorg in East Awin. 

Boot patiËnten op weg naar Rumginae

Vluchtelingen uit Irian 
Jaya trekken midden 
jaren ’80 massaal de 
grens over naar  
Papoea-Nieuw-Guinea. 
ZOA springt in, al was 
het alleen al vanwege 
de Nederlandse 
betrokkenheid in het 
gebied. Uiteindelijk 
blijft ZOA er van het 
begin tot het eind! Wat 
in 1985 start met het 
‘uitlenen’ van personeel, 
eindigt in 1992 met de 
overdracht van een 
groot en goeddraaiend 
gezondheidsprogramma. 

tekst

Papoea-Nieuw-Guinea

Joke registreert de vaccinaties

Arts in het oerwoud 
Aleid Westerveld werkt ruim zeven jaar in 
Papoea-Nieuw-Guinea en coördineert het 
programma in Iowara. “Een tijd vol uitda-
gingen! Ik werkte de eerste jaren vooral 
in het ziekenhuis in Rumginae, waar grote 
behoefte was aan een arts die operaties 
kon uitvoeren. Later ging ik ook mee naar 
de ‘kampen’. Met een doos medicijnen en 
vaccins stapte je op een boot en voer je 
het oerwoud in. Je onderzocht de zieken 
ter plekke en deed wat je kon. Toen ZOA 
gevraagd werd de gezondheidszorg in het 
relocatiegebied op te zetten, kreeg ik de 
leiding over dat project. Vanuit Rumingae 
coördineerde ik de opbouw van de ge-
zondheidszorg, geheel volgens de lokale 
systemen.” 

Infuus aan een spijker
In 1988 komt verpleegkundige Aagje Methorst 
voor het dagelijkse werk in de kliniek in Iowara. 
“Elke ochtend hielden we polikliniek en ’s mid-
dags gingen we de dorpen in voor moeder- en 
kindzorg en gaven we voorlichting over gezond-
heid en voeding. De kliniek was primitief. Men-
sen lagen op eigen dunne matjes op de bamboe 
vloer; we behandelden hen op onze knieën. Je 
sloeg ter plekke een spijkertje in een boomstam 
om het infuus aan op te hangen. 

In Papoea-Nieuw-Guinea stond ik dichtbij God. 
Er was niemand aanwezig die ik direct om hulp 
kon vragen als ik ergens onzeker over was. Aleid 
kon ik alleen op bepaalde uren oproepen. Ik bad 
veel. Had ik gedaan wat ik kon, dan legde ik het 
in Zijn handen. Een bijzonder voorval zal ik nooit 
vergeten: ik wachtte bij de Fly rivier op mijn ver-
voer naar de kliniek toen een man naar me toe 
kwam omdat een vrouw hulp nodig had bij de 
bevalling. Ik ging mee en dacht al snel te voelen 
dat het kindje in de stuitligging lag. Zelf ben ik 
geen vroedvrouw of arts en ik wist niet wat ik 
moest. In het hutje was niets en het ziekenhuis 
was een paar uur varen. Ik ging naar buiten en 
bad God of hij me de juiste diagnose kon laten 
stellen en me wilde helpen het goede te beslis-
sen. Toen ik daarna opnieuw onderzocht, lag het 
kindje goed! Even later werd een gezonde baby 
geboren en stond ik met een draadje de navel-
streng door te zagen. Zoiets blijft je bij!

In 1990 zat mijn werk erop. Later hoorde ik pas 
van Aleid dat de lokale mensen een nieuwe hulp-
post dichtbij de kliniek naar mij genoemd had-
den: de Aagje Aidpost. Grappig. Daar spreekt 
denk ik toch een soort van waardering uit.”

Van vliegtuig over op truck
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Hannie Wijnhoud

In de gang van Hannie 
Wijnhoud hangt een 
grote lijst met zo’n 
tweehonderd fotootjes 
van mensen die 
belangrijk voor haar 
zijn of waar ze een 
bijzondere herinnering 
aan heeft. Mensen 
van alle rassen, in 
alle kleuren. Het zegt 
genoeg: in haar werk 
staat de relatie voorop. 
Hannie werkte voor 
ZOA in vele landen: 
van een eerste vast 
contract in Thailand in 
1982 tot een (voorlopig) 
laatste uitzending naar 
Uganda in 2008.

Als mens     onder de mensen
“Motiveren, aanduwen, meelopen, positief 

bevestigen: dat is wat ik heb willen doen 

in mijn werk voor ZOA. Het allermooiste 

is mensen laten voelen dat ze heel veel zelf 

kunnen. In Thailand bijvoorbeeld vroeg ik 

de lokale teamleider of hij de rondleiding 

door de kliniek wilde geven toen Arie Lock 

vanuit het bestuur op bezoek kwam. Je 

zag hem groeien van trots! Ook wanneer 

er expats naar de poli kwamen, liet ik ze 

gewoon in de rij wachten en geholpen 

worden door het lokale medische perso-

neel. Dat vertrouwen geeft de staf een op-

pepper!” 

Handen uit de mouwen
“Thailand was mijn eerste uitzending.  

Alles was nieuw voor me en de dagen wa-

ren lang en zwaar. Het was een komen en 

gaan van vluchtelingen, in heel armetie-

rige omstandigheden. Maar het werk paste 

me! Daar en later in Malawi, was mijn 

werk nog volledig gericht op de gezond-

heidszorg. In de jaren erna kreeg ik als 

Short Term Worker steeds meer manage-

menttaken. In Nederland vind ik manage-

ment niets, maar in het veld vond ik het 

prachtig! Daar betekent managen steeds 

maar weer de handen uit de mouwen ste-

ken om samen verbetering te brengen. De 

beste herinneringen heb ik wat dat betreft 

aan Liberia. Het was net na de oorlog en 

de situatie was heel schrijnend. Ik stuurde 

een team van lokale mensen aan die lokale 

gemeenschappen hielp de boel weer op de 

rit te krijgen. Daarbij legden we de verant-

woordelijkheid zoveel mogelijk bij de dor-

pen zelf: we maakten afspraken en zetten 

dat in een contractje. 

Hulpverlening heeft alleen zin wanneer 

lokale mensen actief betrokken zijn en de 

verantwoordelijkheid willen dragen. Al-

leen maar geven is nooit goed. Jezelf over-

bodig maken, dat is altijd ZOA’s en ook 

mijn motto geweest.”

Raampje voor de sjamaan
“Er waren ook frustraties in het contact 

met andere culturen. In Thailand liepen 

we bijvoorbeeld tegen veel problemen aan 

bij de Hmong, een heel eigenzinnig volk. 

Vanwege hun religie, het animisme, wilden 

ze niet gevaccineerd worden en stonden ze 

veel behandelingen niet toe. Een absoluut 

GLHSWHSXQW�ZDV�WRHQ�HHQ�HLJHQ�VWDÁLG�QDDU�
de poli kwam omdat zijn kind tetanus had. 

Deze man was erop getraind zwangere 

vrouwen te wijzen op het belang van vac-

cinaties, maar bij zijn eigen vrouw was het 

niet gebeurd! Op zo’n moment verlies je 

wel even de hoop. Maar uiteindelijk is het 

aan jou om je aan te passen. Ik zocht vaak 

naar manieren om een brug te slaan tus-

sen lokale gebruiken en de zorg die volgens 

westerse begrippen nodig was. Zo legden 

we op een gegeven moment alleen gips aan 

met een raampje erin, voor de sjamaan om 

zijn rituelen te kunnen uitvoeren.” 

Weinig nodig
“In de afgelopen dertig jaar ben ik zo’n 

acht keer uitgezonden. Opvallend vind 

ik altijd weer hoeveel je kunt hebben en 

hoe weinig je nodig hebt. In Afghanistan 

bijvoorbeeld werkten we zeven dagen in 

de week, drie maanden lang. Er was nau-

welijks sanitair of elektriciteit. ’s Nachts 
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mezelf nog een beetje warm te houden. 

Maar het maakte me allemaal niets uit, 

want het werk gaf zoveel energie!  

In anderhalve maand hadden we onder 

duizenden kinderen de kinderen geselec-

teerd die extra zorg nodig hadden. Daar 

deed je het voor! 

Ik heb één keer geworsteld met de gedach-

te dat ik misschien wel naar huis moest 

gaan. Dat was na een heel spannende rit 

vanaf het gebied waar we werkten naar 

onze woning. Die reis legden we altijd in 

konvooi af omdat kidnapping een reëel ri-

sico was. Maar op die avond kreeg de een 

na de andere auto pech. We kwamen ver 

na spertijd Masar-I-Sharif binnen. Ik was 

volledig op van de spanning en hoorde 

toen ook nog dat er diezelfde avond een 

overval was geweest bij onze overburen. 

Toen leek de maat vol. Gelukkig vond ik 

na een lange nacht wakker liggen en bid-

den mijn rust terug en kon ik weer aan de 

slag.”

De knop om
“Vele jaren eerder, bij het zien van een 

kerk vol schedels en menselijke botten in 

Rwanda, heb ik mezelf ook even serieus 

afgevraagd wat ik daar deed. Je zag de 

meest afschuwelijke dingen en je wist dat 

het morgen weer kon gebeuren. Toch zet je 

dan de knop om en ga je aan het werk. 

Maar die beelden hakten er natuurlijk wel 

in. ZOA drong niet voor niets altijd aan op 

‘debriefen’, en mede daardoor heb ik nooit 

geestelijke problemen gehad.”

Martha en Korto
“Als ik terugdenk, zie ik nog al die mensen 

voor me die ik heb ontmoet. Hoe deskun-

dig je ook bent, het gaat uiteindelijk om de 

relaties die je opbouwt, het vertrouwen dat 

je wint en het verschil dat je maakt door 

er als mens te zijn. Sommige contacten 

zijn gebleven tot op vandaag! Zoals met 

Martha, een weduwe in Liberia. De oorlog 

had haar alles afgenomen. We huurden 

haar vaak in als kok, zodat ze kon sparen 

om weer wat op te bouwen. Martha en ik 

mailen regelmatig, en ze noemt me nog 

altijd ‘Korto’, wat zoiets betekent als ‘de 

eerste vrouw na de oorlog’. 

Zoals Martha zijn er nog veel meer men-

sen die indruk hebben gemaakt. We maak-

ten toch veel mee samen. Nare dingen, 

maar gelukkig ook heel veel mooie en 

leuke. Want wat hebben we ook gelachen! 

Humor is gelukkig cultuuroverstijgend. 

Ik weet nog hoe een lokale collega in Ban 

Vinai me riep terwijl ik aan het werk was: 

‘Hannie, telefoon voor je!’ Ik sprong op en 

rende naar kantoor, om me halverwege te 

realiseren dat we helemaal geen telefoon-

verbinding hadden. Je had iedereen moe-

ten zien lachen…”

Jezelf overbodig 
maken is altijd 

mijn motto  
geweest
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Vier sectoren
In 1996 is Rwanda het grootste ZOA-pro-

gramma met maar liefst honderd mede-

werkers en een jaarbegroting van 1,3 mil-

joen gulden. Vanaf dat jaar krijgt het werk 

een meer structureel karakter, hoewel 

ZOA in hetzelfde jaar ook weer betrokken 

is bij noodhulpactiviteiten doordat Hutu’s 

en Tutsi’s elkaar opnieuw naar het leven 

staan. Wanneer ruim 35.000 vluchtelingen 

terugkeren naar Bugesera, start ZOA een 

wederopbouwproject. Het aantal mede-

werkers vanuit Nederland wordt terugge-

bracht van tien naar vier en de Rwandese 

staf breidt uit. 

ZOA ontplooit activiteiten in vier sectoren. 

Allereerst de gezondheidszorg, waarbij de 

nadruk ligt op het herstel van 

gezondheidscentra, de aan-

schaf van medische appara-

tuur, medicijnverstrekking en 

de training van lokale gezond-

heidswerkers. ZOA besteedt 

daarnaast speciale aandacht 

aan aidspreventie en zorg 

voor aidspatiënten. ZOA biedt 

HIV-testen, voorlichting, 

thuiszorg en richt patiënten-

groepen op. 

In het kader van het herstel 

van de landbouw, verstrekt ZOA zaden en 

gereedschappen en helpt boeren om de 

grond geschikt te maken voor landbouw. 

Daarnaast herstelt ZOA watersystemen en 

natuurlijke bronnen. Ten slotte richt ZOA 

zich op traumacounseling aan groepen 

weduwen, vaak in combinatie met inko-

mensgenererende activiteiten. ZOA traint 

ook kerkleiders en onderwijzers in het 

bieden van psychosociale zorg. 

Tien jaar later
Rond het jaar 2000 werkt ZOA steeds 

meer samen met lokale partners en ge-

meenschapsgroepen. Medewerkers van 

ZOA faciliteren meer en meer, terwijl de 

uitvoering steeds meer ligt bij de lokale 

partijen. In 2004, precies tien jaar na de 

genocide, is ZOA zover dat het meeste 

werk wordt overgedragen aan lokale 

partners. Het is het einde van een ambi-

tieus en leerzaam programma. Een pro-

gramma waarin veel is bereikt. Dat blijkt 

uit talloze tastbare resultaten als putten, 

gezondheidscentra en scholen, maar ook 

uit belangrijke vooruitgang op het gebied 

van capaciteit- en gemeenschapsopbouw. 

Dankzij ZOA’s inspanningen zijn mensen 

in staat hun leven weer op te pakken. 

Vluchtelingen in nood na genocide

sociaal programma

bijscholing

De afschuwelijke massamoorden zijn in 1994 aanleiding voor ZOA om in Rwanda hulp 
te gaan verlenen. Een onmenselijke situatie en een wel heel ambitieus programma, 
maar het is onmogelijk om niets te doen. Uiteindelijk illustreert dit project juist de trouw 
van ZOA. Waar andere organisaties relatief kort na de genocide terugkeren, blijft ZOA 
tien jaar lang en wordt het programma daarna grotendeels overgedragen.

In 1994 wordt de wereld opgeschrikt door 

verbijsterende beelden uit Rwanda. De 

decennialange strijd tussen de Hutu’s en 

de Tutsi’s escaleert en mondt uit in een 

genocide. Meer dan 500.000 Tutsi’s en ge-

matigde Hutu’s worden vermoord, of beter 

gezegd: afgeslacht. In panische angst pro-

beren honderdduizenden Rwandezen te 

ontkomen naar buurlanden. Deze vluchte-

lingen leven in kampen net binnen of bui-

ten de grenzen, onder omstandigheden die 

nauwelijks voorstelbaar zijn: geen water, 

geen voedsel, geen sanitair, geen medische 

voorzieningen. Het gevolg is honger, dorst, 

uitputting en cholera. Om nog maar niet te 

spreken van de diepe innerlijke wonden en 

levensgrote trauma’s.

Noodhulp 
In mei 1994 inventariseert ZOA’s nog maar 

net opgerichte Noodhulpbrigade de situ-

atie en hulpvraag ter plaatse. In de periode 

daarna komt de hulpverlening op gang. 

Gedurende de eerste drie jaar biedt ZOA 

vooral noodhulp aan ruim 60.000 vluch-

telingen in het zwaar getroffen Bugesera 

district. ZOA werkt onafgebroken om deze 

mensen te voorzien van voeding, schoon 

drinkwater en onderdak. Samen met de 

Zwitserse organisatie MedAir en de Ugan-

dese organisatie AEE voert ZOA daarnaast 

een medisch programma uit waarbij kleine 

(huis)klinieken medicijnen en infusen 

ontvangen, lokale gezondheidswerkers 

begeleiding krijgen en gezondheidspro-

gramma’s worden opgezet. In deze eerste 

jaren doet ZOA meermalen een dringend 

beroep op de achterban om te bidden en te 

geven voor Rwanda. Daar wordt massaal 

gehoor aan gegeven. Ook de Nederlandse 

overheid steunt ZOA door geld te geven 

voor noodhulp en wederopbouw.

Rwanda

Beatrice Nyramason (33) 
leerde leven met Aids
“In 1998 kwamen medewerkers van ZOA 
voorlichting geven over Aids bij mij in het 
dorp. Deze twee mensen kwamen er zelf 
voor uit dat ze besmet waren met HIV. Dat 
was heel bijzonder! Wie wist dat hij Aids 
had, hield het geheim om uitsluiting te 
voorkomen. Ik had me direct na de geno-
cide al laten testen en wist dat ik besmet 
was. Dus sloot ik me aan bij de associatie 
van mensen met HIV/Aids, die ZOA op-
richtte. We kregen medicijnen en leerden 
met de ziekte omgaan. Later kwam er ook 
aandacht voor inkomensgenererende ac-
tiviteiten. Dankzij ZOA durf ik ervoor uit te 
komen dat ik Aids heb en weet ik hoe je 
met de ziekte kunt leven. Na de verschrik-
kingen van 1994 dacht ik dat ik snel aan 
deze ziekte zou sterven. Nu niet meer. Ik zal 
sterven op het moment dat God dat wil.” 

Rwanda maakt een diepe en onuitwisbare 
indruk op de medewerkers van ZOA. Een aan-
tal reacties uit verschillende edities van ZOA 
Nieuws in die eerste jaren: 

“Bij ZOA dien ik God en mijn eigen mensen. 
Het is echter niet gemakkelijk met mensen te 
werken die getuige zijn geweest van moord-
partijen op eigen familieleden, buren en vrien-
den. Overal heerst angst en wantrouwen.” 
Donald Ndahiro

“Niets is meer hetzelfde hier of kan dat ooit 
weer worden. Wij kunnen helpen de omstan-
digheden te verbeteren. Maar het werkelijke 
probleem van Rwanda zit dieper. Alleen 
schuldbelijdenis en vergeving kan leiden tot 
verzoening en opbouw.” Henny van der Born

“De stoffelijke resten zijn ontdaan van elke 
uiterlijke gelijkenis met een mens, ze lijken ano-
niem. Maar dan ineens sta je oog in oog met 
een jongen van achttien wiens ouders, broers 
en zussen hier liggen. Je voelt je machteloos 
bij zoveel verdriet. Als deze jongen hier ooit 
enigszins ongeschonden uitkomt, mag dat een 
Godswonder heten.” Anneke Verhoeven

“Een ZOA-collega wist waar de lichamen van 
zijn zus en moeder lagen en wilde hen een 
herbegrafenis geven. Ik ging naar de begrafe-
nis, maar ze waren nog volop bezig om de 
lichamen op te graven. Doordat ze zo dicht op 
elkaar geleg   en hadden, waren de lichamen 
nog niet verteerd. Een afschuwelijke situatie. Ik 
stond er met mijn vrouw en dochter van twee 
naar te kijken en voelde me behoorlijk onge-
makkelijk. Toen zag ik Robert, mijn collega, in 
de kuil staan en ik besloot hem te gaan helpen. 
Ik sprong erin, gleed uit - heel luguber. Samen 
hebben we tien lichamen naar boven getild, 
het eerste lichaampje was van een baby.” 
Kees-Jan Hooglander

Onuitwisbare indruk
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Mutoni Delphine Wim Franken

vluchten. Ik kwam terecht bij een Congo-

lese familie die me adopteerde. Ik leerde 

Swahili en vergat mijn moedertaal Kin-

yarwanda. Een jaar later dook mijn oma 

ineens op! In eerste instantie herkende ik 

haar niet eens. Het kostte mijn oma veel 

moeite te bewijzen dat ik echt haar klein-

kind was voordat ze me kon meenemen.” 

Weer thuis
“Terug in Rwanda pakte ik mijn moeder-

taal gelukkig snel weer op. Hier werd ik 

herenigd met mijn zus. Mijn oma werkte 

keihard om ons te onderhouden, terwijl 

ze gebukt ging onder ongelofelijk veel 

verdriet. Met de genocide verloor ze haar 

man, al haar acht kinderen en tiental-

len kleinkinderen.  Ik was acht toen we 

in contact kwamen met ZOA. Zij gaven 

begeleiding aan mensen die een trauma 

hadden opgelopen of besmet waren 

met Aids. Ze verstrekten ook voedsel en 

medicijnen. Ook mijn oma kreeg hulp. 

Ik besefte het toen niet, maar nu weet 

ik dat ik mijn leven aan ZOA te danken 

heb. Zonder die mooie mensen waren 

we nooit zo goed terechtgekomen. Cathy 

Groenendijk was als een moeder voor 

me, ik weet nog hoe ze me leerde bidden. 

Wim Franken gaf ons een huis naast het 

zijne. Ons leven werd zoveel beter, en ge-

makkelijker dankzij elektriciteit en water. 

Wim betaalde schoolgeld, zodat mijn zus 

en ik naar school konden.” 

Een leven voor me
Inmiddels is ze 23. Een vrolijke jonge 

vrouw, vriendelijk en rustig. De afge-

lopen jaren werkte ze hard voor een 

studiebeurs. Mutoni zit nu in het eer-

ste jaar van de opleiding Economie en 

Management aan de universiteit van 

Rwanda. “Door te studeren kan ik straks 

iets bijdragen aan de ontwikkeling van 

mijn land. 

Het gaat goed met me. Natuurlijk is het 

niet gemakkelijk om te vergeten wat er is 

gebeurd. Ik mis mijn ouders en familie. 

Het verleden kan ik niet veranderen, de 

toekomst wel! Ik heb nog een heel leven 

voor me en ik ben van plan hard te wer-

ken om er iets van te maken. Ik mag van 

geluk spreken dat ik mijn oma en zus 

nog heb. We leven nog altijd samen en 

zijn een gelukkige familie.”

“We woonden met ons gezin in Kigali, ik was 

de jongste. Een gewoon gezin, tot de oorlog 

uitbrak. Mijn ouders, zus en broer werden 

vermoord. Ik zag met eigen ogen hoe ze mijn 

moeder doodden. Zelf kon ik wegkomen. De 

buren namen me mee naar de ambassade 

van Zaïre (nu: Democratische Republiek 

Congo). We zaten daar een tijdje verbor-

gen in een toilet tot we naar Congo konden 

“De beslissing om naar Rwanda te gaan 

was wel even slikken. Hoe meer ik las 

en hoorde over de genocide, hoe meer 

ik dacht: wat heb ik daar nou in hemels-

naam te bieden? Uiteindelijk was het 

antwoord op die vraag dat ik als ‘heel 

mens’ in Gods liefde aanwezig kon zijn. 

Ik ervoer het als Gods wil. Ik kwam in 

1998, dus die heftige eerste jaren heb ik 

niet meegemaakt. Maar van collega’s heb 

ik genoeg gehoord om te weten dat de 

gevolgen van wat er had plaatsgevonden, 

niet te bevatten waren.”

Enorme uitdaging
“Het werk in Rwanda was een onbeschrij-

felijk grote uitdaging. Toen ik aankwam, 

voelde het nog steeds aan alsof er een 

deken van verdriet over het land lag. Het 

leek haast wel iets fysieks: een zware 

luchtdruk voor een storm die steeds maar 

uitblijft. Niet alleen onder de bevolking 

maar ook onder de staf was veel leed dat 

vaak niet echt verwerkt was. Angst, wan-

trouwen en onzekerheid overheersten. 

Ook organisatorisch was het moeilijk 

werken. Nergens in de omgeving was een 

bank of postdienst te bekennen. Telefoon 

en internet werkten niet. Daarbij was het 

werk niet ongevaarlijk, want er lagen nog 

onontplofte mijnen en munitie.” 

“ZOA zag zichzelf als overbrugger van 

een noodsituatie naar een normale situ-

atie. Van ontredderd, machteloos, slacht-

offer naar zelfstandig en zelfredzaam. 

De opbouw van capaciteit was daarbij 

het belangrijkste: investeren in mensen. 

Het was heel mooi om te zien wat dat 

opleverde.” 

Minder wantrouwen
“Een hoogtepunt vond ik de verandering 

die plaatsvond in de houding van men-

sen; de afname van wantrouwen en 

spanningen. Die verandering was 

bijvoorbeeld goed te zien in ons 

aidsprogramma: waar het gevaar 

eerst ontkend werd, heeft ZOA het 

probleem duidelijk op de kaart 

weten te zetten. 

Met z’n allen hebben we ervoor 

gezorgd dat mensen in dit deel 

van Rwanda weer de kans kregen 

zelfstandig, en in harmonie, een 

nieuw leven op te bouwen. Het 

enige waar we naar mijn mening 

in zijn tekortgeschoten, is trauma-

verwerking. We hebben het gepro-

beerd, maar het ontbrak ons aan dui-

delijke visie en professionele aanpak.” 

“Zonder Gods kracht en liefde had ik dit 

project niet kunnen volbrengen. En dat geldt 

ook voor veel slachtoffers van de genocide; 

God was de enige waar ze nog op konden 

steunen. Ik herinner me een kerkdienst ‘in 

het veld’. Ergens buiten Nyamata kwam een 

klein groepje samen op de plek waar een kerk 

totaal was verwoest. De kerkgangers? Bijna 

uitsluitend kinderen! Zij waren uit de omge-

ving komen lopen, snakkend naar God.”

Vijf jaar was ze, ten tijde van de genocide. En acht jaar toen ze in 1997 met een verhaal in 
kinderblad Zie ZOA stond: Mutoni Delphine. Een klein meisje met een grote geschiedenis. Ze 
verloor haar ouders tijdens de massamoorden en kwam helemaal alleen in de Democratische 
Republiek Congo terecht. Haar oma vond haar daar een jaar later, en nam haar mee terug naar 
Rwanda. Met hulp van ZOA bouwde ze een nieuw leven op. 

Wim Franken vertrok in 1998 als landendirecteur naar Rwanda. Eigenlijk solliciteerde hij voor Zuid-
Sudan, maar ZOA stuurde hem in een andere richting: “Je bent zeker geschikt voor Sudan, maar 
waar we jouw ervaring nu het dringendst nodig hebben, is Rwanda.” Hij werkte er voor ZOA tot de 
overdracht in 2004, maar woont er nog steeds. De ZOA-jaren staan nog helder op zijn netvlies.

Als meisje ontsnapt Deken van verdriet

Uit een rondzendbrief van Wim 
Franken, 1999: “Begin 1999 
verdubbelden mijn dochters 
in aantal. De meesten van jul-
lie kennen Cecila en Noemi, 
maar inmiddels heb ik ook 
Nyiramongi en Mutoni onder 

mijn hoede. Het zijn twee van 
de vele duizenden wezen als 
gevolg van de genocide. Ze 
kwamen vaak thuis bij Wim en 
Cathy Groenendijk, mijn col-
lega’s in Rwanda. Cathy heeft 
een groot hart voor kinderen en 
biedt velen van hen een plek 

onder haar vleugels. Maar er is 
een limiet aan wat één persoon 
kan doen. De meisjes hebben 
alleen nog een grootmoeder, 
die niet de middelen heeft 
om voor hen te zorgen. Cathy 
vroeg me of ik de verantwoor-
delijkheid wilde nemen voor 

deze meisjes. Het antwoord 
was makkelijk: ‘Natuurlijk wil ik 
dat!’. Met hun oma trokken de 
meisjes in het huisje achter het 
mijne. Sindsdien zijn zij mijn 
Rwandese familie.” 

Bijzondere familie
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De vreemdeling binnen onze poort 

Taal- en aanpassingsproblemen, werkloosheid, rouwverwerking, heimwee, financiële 
zorgen: het zijn de kernproblemen van de vluchtelingen in Nederland. De psychosociale 
nood van deze vreemdelingen ‘binnen de poorten’ is groot. Aanleiding voor ZOA om in 
1979 een eigen maatschappelijke dienst op te richten. “Heeft God niet juist deze mensen 
vlak voor onze deur gezet en aan onze zeer directe zorg toevertrouwd?” 

In de late jaren ’70 komen grote groepen 

Vietnamezen aan in Nederland, op de 

vlucht voor het communistische regime. Al 

gauw worden de grote problemen kenbaar 

die deze mensen hebben meegenomen 

vanuit Vietnam. Velen kampen met een 

posttraumatische stressstoornis. Daarnaast 

levert de aanpassing aan en integratie in 

de Nederlandse samenleving de nodige 

problemen op. In 1979 geeft ZOA een 

‘zwartboek’ uit waarin de organisatie in-

gaat op de nood van de vluchtelingen en 

de slechte opvang vanuit de Nederlandse 

overheid. ZOA schrijft: “De hulpverlening 

van de Vereniging Vluchtelingenwerk 

Nederland (VVN) leidt bij een toenemend 

aantal vluchtelingen tot grote teleurstellin-

gen en frustraties, onder andere omdat een 

niet gering aantal werkers van de VVN wel 

veel begrip heeft voor slachtoffers van een 

rechtse dictatuur, maar niet, of onvoldoen-

de, voor slachtoffers van een linkse dicta-

tuur. Gevolg van deze betreurenswaardige 

toestand is dat steeds meer vluchtelingen 

naar ons toe ‘vluchten’.”

Vietnamees-Nederlands team
ZOA besluit daarom zelf een maatschap-

pelijke dienst op te richten. “Hier, binnen 

de Nederlandse grenzen, zijn er ruim zes-

duizend vluchtelingen in nood. In cijfers 

gezien een ‘druppel aan de emmer’. Maar 

juist hen heeft de Here God vlak voor onze 

deur gezet en aan onze zeer directe zorg 

toevertrouwd. De nood van deze ontheem-

den vraagt om Bijbelse hulp.” In 1979 

wordt de Vietnamees Binh Vinh Trinh 

aangenomen als eerste maatschappelijk 

begeleider, gevolgd door twee Nederlandse 

maatschappelijk werkers: mevrouw H. 

Feenstra en de heer W. Veldsema. Een 

paar jaar later, in 1982, introduceert Peter 

Bonhof als nieuw hoofd van de afdeling 

de ‘tandems’: teams bestaande uit een Ne-

derlandse en een Vietnamese maatschap-

pelijk werker die samen de vluchtelingen 

begeleiden. Een unieke en zeer effectieve 

constructie, want waar de Nederlandse 

werker alles weet van de samenleving hier, 

kan de Vietnamese collega zich veel beter 

inleven in de achtergrond en problemen 

van de doelgroep. 

De loop der jaren
De maatschappelijke dienst, ook wel be-

kend als Vluchtelingenhulp Binnenland 

en later Psychosociale Hulpverlening in 

Nederland, zet zich in eerste instantie in 

voor Vietnamese bootvluchtelingen, maar 

in de loop van de jaren komen daar steeds 

meer nationaliteiten bij. Midden jaren ’90 

is de verhouding verschoven tot 55 pro-

Elke nacht oorlog
Hij doet al jarenlang geen oog meer dicht. 
Slaapproblemen noemen ze dat. Hij was 
officier in het leger. Speciale eenheid ach-
ter de linies. Alles wat oorlog zo gruwelijk 
maakt, heeft hij gezien en meegemaakt. 
En… hij ziet het nog bijna elke nacht. 

De nieuwe machthebbers in Vietnam 
vonden hem een verrader van het volk. 
Althans, dat heeft hij dagelijks in het kamp 
tijdens de ‘heropvoeding’ moeten neer-
pennen. Hij, die ervan overtuigd was voor 
een goede zaak te strijden. Vluchten was 
het enige wat hij nog kon.

Nu is hij alweer vier jaar in Nederland. Die 
vier jaren waren tot nu toe niet gemakke-
lijk. Alles is hier zo anders. Eigenlijk klopt 
er niets meer. Maar wat kan hij zeggen. 
Hij is toch dankbaar voor wat hij zomaar 
krijgt. Onderdak, geld om van te leven, 
taalles… Dankbaar ja, maar gelukkig? 

Kon hij maar werken om te vergeten. 
Maar zonder kennis van de Nederlandse 
taal blijft dat onmogelijk. Hij hoopt op een 
vakopleiding, maar het toelatingsexamen 
is moeilijk.

Zes jaar geleden is hij uit zijn land vertrok-
ken. Zes lange jaren van onwerkelijke, 
verwarrende gevoelens. Is hij erop vooruit 
gegaan? Hij weet het niet. Kon hij eerst 
maar eens slapen… 

Hoe kwam u bij ZOA terecht?
“In mijn functie bij de gemeente  
Opsterland was ik verantwoordelijk voor 
een leegstaand bejaardentehuis in Ureterp 
waar in 1976 Vietnamese vluchtelingen 
gevestigd werden. Een groep van zo’n 
veertig mensen, op zee opgepikt door een 
Nederlandse vrachtvaarder. Het was mijn 
taak het welzijn van deze mensen na te 
jagen. In die hoedanigheid werkte ik veel 
samen met ZOA. Een paar jaar later werd 
ik gevraagd als hoofd van de maatschap-
pelijke dienst.” 

Hoe herinnert u zich de doelgroep?
“Het waren verdrietige mensen, omdat ze 
hun land kwijt waren. De meest verschrik-
kelijke dingen hadden ze meegemaakt:  
wekenlang op zee gedobberd, weg-
gescheurd van hun families, gevangen 
gezeten. Natuurlijk hadden ze daardoor 
behoorlijke trauma’s opgelopen. Met de 
maatschappelijke teams hebben we veel 
voor hen kunnen doen. Ik heb goede  
herinneringen aan de ‘aanvoerder’ van de 
allereerste lichting bootvluchtelingen: Binh 
Vinh Trinh. Hij heeft de Vietnamese loempia 
hier op de markt gebracht, waar ik hem 
nog een beetje bij kon helpen.”

Hoe kijkt u terug op die jaren?
“Het is vruchtbaar werk geweest. Ik weet 
nog goed hoe ik ‘Ong Bonhof’ was,  
meneer Bonhof. Zodra ik ergens binnen-
kwam, begonnen al die mensen meteen te 
buigen. Ik zei dan: ‘Niet doen, buig maar 
voor de Here God’. Ik kijk er bijzonder 
goed op terug. Het was mooi samen te 
werken met mensen die dat vanuit een 
soort roeping deden. Ik herinner het als 
een hoop pionieren en zelf dingen opzet-
ten. En zorgen dat het geld goed terecht-
kwam. Dat kwam vanuit heel Nederland 
met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar, dus 
daar ging je zuinig mee om.”

Drie vragen aan ds. Peter Bonhof, hoofd maatschappelijke dienst 1982 - 1989

cent Vietnamezen en 45 procent andere 

nationaliteiten. Ook het aantal hulpaanvra-

gen neemt toe. Waar de afdeling in 1996 

bijvoorbeeld honderdvijftig adressen be-

geleidt, zijn dat er twee jaar later al bijna 

tweehonderd. 

Ingrijpende beslissing
Eind jaren negentig komt de maatschap-

pelijke dienst in een moeilijke positie. De 

WDN�YDQ�=2$��GLH�QLHW�JHÀQDQFLHUG�ZRUGW�
vanuit de reguliere donateurgelden, moet 

veel moeite doen het hoofd boven water te 

houden. Naast de uitdaging alle hulpaan-

vragen te beantwoorden, steken de mede-

werkers van de maatschappelijke dienst 

YHHO�WLMG�HQ�HQHUJLH�LQ�KHW�YLQGHQ�YDQ�À-

nancieringsmogelijkheden. Na lang beraad 

besluiten bestuur en directie uiteindelijk in 

2000 de afdeling op te heffen. In het jaar-

verslag van dat jaar staat hierover: “Naar-

mate de maatschappelijke dienst groeide, 

PRHVW�RRN�YRRU�GH�ÀQDQFLHULQJ�YDQ�GH]H�
activiteiten worden aangeklopt bij (plaat-

selijke) overheden en kerken. Uiteindelijk 

EOHHN�GH�DQLPR�YRRU�GDDGZHUNHOLMNH�ÀQDQ-

ciering van deze activiteiten te gering. Na 

een aantal maanden van afbouw werden 

de activiteiten begin 2001 gestaakt.” Dit 

abrupte en verdrietige einde was een klap 

voor de hele organisatie, maar vooral voor 

de vijf medewerkers die hierdoor hun baan 

verloren. 

ZOA is betrokken bij de hereniging van Vietnamese gezinnen, zoals dat van Nguyen Van Dao 

Het Vietnamees-Nederlandse team
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Nguyen Van Dao Gerrit Nijhuis

“Die tandemconstructie was een uniek sys-

teem”, begint Gerrit. “Veel andere vluchte-

lingenorganisaties in Nederland waren er 

dan ook jaloers op. Samen konden Dao en 

ik culturele verschillen overbruggen. Dao 

straalde veel gezag uit naar de vluchtelin-

gen. De zesduizend Vietnamezen kenden 

Dao allemaal en hadden veel respect voor 

hem.” Meer dan vijftien jaar bieden de he-

ren vanuit de afdeling Vluchtelingenhulp 

Binnenland van ZOA hulp en ondersteu-

ning aan vluchtelingen in Nederland. 

“Veel vluchtelingen raakten in de knel”, 

vertelt Gerrit. “Denk aan aanpassingspro-

blemen, het vinden van werk, gezinsher-

HQLJLQJ��ÀQDQFLsQ�µ�´0DDU�KHW�pFKWH�SUR-

bleem”, vult Dao aan, “was de psychische 

schade die ze hadden opgelopen. Deze 

mensen hadden afschuwelijke dingen mee-

gemaakt in de oorlog en moesten nu in een 

vreemd land een nieuw leven opbouwen. 

Dat leidde bij veel mensen tot een post-

traumatische stressstoornis.” Dao kent de 

problemen van de vluchteling van dichtbij. 

In 1979 vlucht hij zelf vanuit Vietnam naar 

Nederland, omdat hij onder het commu-

nistische regime zijn leven niet zeker is.  

Voor het leven getekend
Het duo herinnert zich veel cliënten nog 

goed. Zoals een vrouw die samen met 

haar man Vietnam ontvlucht was. “Onder-

weg sloeg haar man overboord”, vertelt 

Dao. “Ze konden hem uit het water trek-

ken, maar het was al te laat. Uiteindelijk 

hebben ze zijn lichaam weer overboord 

moeten gooien. Zo’n beeld raak je nooit 

meer kwijt.” Gerrit knikt instemmend. 

“We kwamen bij mensen over de vloer die 

voor het leven getekend waren. Door ZOA 

konden we mensen toch weer perspectief 

bieden. Bijvoorbeeld met het werkgele-

genheidsproject. In die gevallen was het 

ongelofelijk dankbaar werk.” “Al werden 

we ook wel teleurgesteld”, merkt Dao op. 

“Zo hadden we voor een jongen met veel 

moeite werk gevonden in een metaalfa-

briek. Op zijn eerste werkdag werden we 

gebeld door de leidinggevende: hij was 

niet komen opdagen.” 

Naast de huisbezoeken organiseren Dao 

en Gerrit een week voor gehandicapte 

Vietnamezen in samenwerking met het 

Rode Kruis, ze houden een kampweek 

voor Vietnamezen uit heel Europa en gaan 

langs bij bedrijven op zoek naar banen. 

“We hadden geweldig veel vrijheid”, vertelt 

Gerrit. “Daar waren andere ZOA-collega’s 

weleens jaloers op. Maar we werkten hard, 

en nooit van negen tot vijf.” 

Omdat er op project 45 van Vluchtelingen-

hulp Binnenland weinig geld binnenkomt, 

moeten Gerrit en Dao zelf fondsen gaan 

werven. Gerrit: “Dat was lastig. We had-

den daar niet de vaardigheden en niet de 

tijd voor. Daarbij had ZOA het ‘Zwartboek’ 

uitgegeven waarin ZOA zich negatief uit-

liet over de opvang van Vietnamezen in 

Nederland. Aan de ene kant hadden we 

aan dat boek onze baan te danken, want 

het was aanleiding voor ZOA zelf hulp te 

gaan bieden aan deze doelgroep. Maar het 

boek heeft ons bij de vluchtelingenhulp 

in heel Nederland in een kwaad daglicht 

gesteld. We hadden overal moeite binnen 

te komen.”

En dan het einde
In 2001 besluit het bestuur de vluchtelin-

genhulp in Nederland af te bouwen, om-

dat er niet genoeg geld voor binnenkomt. 

Een paar maanden later hebben Gerrit 

en Dao geen werk meer. “Maar erger nog, 

we lieten onze cliënten in de kou staan”, 

vertelt Dao. “Het kwam niet helemaal als 

een verrassing, want we wisten van de 

ÀQDQFLsOH�SUREOHPHQ��0DDU�WRFK�YRHO�MH�MH�
afgedankt”, zegt Gerrit. “Blijkbaar was het 

ons niet gelukt de noodzaak van ons werk 

echt duidelijk te maken aan het bestuur en 

de achterban. Onze afdeling had geen pri-

oriteit. Dat voelde oneerlijk.” Hoewel het 

ontslag voor Gerrit heel verdrietig is, is het 

voor Dao nog ingrijpender. “Ik wist dat ik 

niet zomaar ander werk zou vinden. Daar-

bij verloor ik in die tijd ook mijn vader in 

Vietnam en het bedrijfje dat ik voor mijn 

vrouw had opgezet, ging failliet. Ik kwam 

LQ�HHQ�ÁLQNH�GHSUHVVLH�WHUHFKW�µ�
Veel langer willen ze niet over deze donke-

re periode praten. Het was een heel naar 

einde van een mooie tijd. Gerrit: “Tot jaren 

nadat we gestopt waren, ontving ik nog 

kaartjes van cliënten die we geholpen had-

den. Je had echt een relatie opgebouwd.” 

Dao: “De jaren bij ZOA hebben me veel 

gebracht. Dit werk gaf me de kans alles 

wat ik tijdens mijn opleiding geleerd had, 

in praktijk te brengen.” Verrijkend was 

het ook voor Gerrit. “Ik ontmoette men-

sen met een totaal andere achtergrond. 

Ik mocht deelgenoot zijn van hun leven 

en problemen. Daar heb ik zoveel van ge-

leerd! We uiten ons anders, maar van bin-

nen hebben we allemaal dezelfde emoties 

en verlangens.” 

We kwamen bij mensen over de vloer 
die voor het leven getekend waren

Een tweede trouwdag voor Dao

Het is april 1979. ‘Geef papa maar een 
extra kus’, zei moeder Nguyen tegen haar 
nietsvermoedende kinderen. De volgende 
morgen is papa Dao verdwenen. Gevlucht 
op een klein gammel bootje de Zuidchinese 
zee op. Z’n gezin is uiteen gescheurd. Maar 
hij heeft geen keus. Het leven in thuisland 
Vietnam is ondraaglijk geworden. 
Het is oktober 1987. Met een kreet van 
vreugde en beide armen wijd uitgespreid 
stormt Dao de aankomsthal van Schiphol 
binnen. In de massa aankomende passa-
giers onderscheidt hij zijn vrouw en kinde-
ren. Ze zijn veel ouder geworden, maar de 
herkenning is er. Meteen. Snikkend klemt hij 
zijn geliefden aan de borst. Na achtenhalf 
jaar, meer dan drieduizend dagen, is het 
Vietnamese gezin eindelijk herenigd… 

Twee alinea’s uit ZOA Nieuws van 1987. 
ZOA speelde een belangrijke rol in de ge-
zinshereniging van de familie Nguyen. Het 
emotionele verhaal haalde veel media en 
werd uitgezonden bij Veronica en de EO.

(zie foto pagina 22)

Jarenlang crossen ze samen het land door, niet óp een tandem maar wel áls een tandem: 
Gerrit Nijhuis en Nguyen Van Dao. Samen zetten ze alles op alles om vluchtelingen die in 
Nederland in de knel zijn geraakt, weer perspectief te bieden. Een Vietnamees-Nederlands 
duo met veel meerwaarde: Gerrit kent de weg en gang van zaken in Nederland, Dao verstaat 
de gedragscode van de Vietnamezen en vindt als land- en lotgenoot gemakkelijker ingang. 

Uniek duo      met meerwaarde
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ZOA-kantoor in Nederland

In veertig jaar tijd heeft ZOA op verschillende locaties kantoor gehouden. Groeien betekende 
meermaals verhuizen: van een bomvolle studentenkamer in Groningen tot het huidige, 
professionele pand in Apeldoorn. 

Naar Apeldoorn
In 1986 wordt de verhuizing van Gronin-

gen naar Apeldoorn een feit. De nieuwe 

huisvesting is centraler gelegen en kosten-

besparend. Veel medewerkers verhuizen 

met ZOA mee. Arie Lock in ZOA Nieuws 

september 1986: “Degenen die bij ZOA-

Nederland in dienst zijn, waren verplicht 

in de afgelopen vakantieperiode  

nieuwe kontakten te leggen.  

In de nieuwe omgeving moeten 

zij met hun gezinnen proberen 

hun weg te vinden. De vakan-

tieperiode is zodoende voor 

hen een drukke tijd geweest.”

Het huidige pand
Vanwege een reconstructie 

van het kruispunt Stations-

straat / Kanaalstraat in Apel-

doorn moet ZOA in 1991 

weer verhuizen. Gekozen wordt voor een 

pand aan de Sleutelbloemstraat. Het pand 

biedt ZOA meer kantoorruimte. Als in 

2010 de kantine ook in gebruik genomen 

wordt als kantoor, verbouwt ZOA de loods 

die bij het kantoor hoort tot een mooie 

vergaderruimte, waar sindsdien ook de 

weekopeningen worden gehouden. 

De kantoren in Nederland
 | Mei 1973 tot april 1979: de studenten-

kamer van Koos van Houdt en later een 
eigen ZOA-kamer aan het Sabangplein 
24a in Groningen.

 | April 1979 tot eind 1979: tijdelijke ruimte 
aan de Nieuwe Ebbingestraat 161a in 
Groningen. 

 | Eind 1979 tot zomer 1986: nieuw kan-
toor aan de Noorderstationsstraat 14 in 
Groningen. 

 | Zomer 1986 tot september 1991: het 
eerste Apeldoornse pand, op de  
Stationsstraat 52. 

 | September 1991 tot heden: al ruim 
twintig jaar is het huidige kantoor de 
Sleutelbloemstraat in Apeldoorn.

Studentenkamer
De jongemannen Henk van der Velde, 

Koos van Houdt en Wybrandt Dijksterhuis 

starten het Comité Hulpverlening Zuid-

Vietnam in 1973 vanuit de studentenkamer 

van Van Houdt. Later wordt ook het huis 

van penningmeester Teije Penninga veel 

ingezet als werkplek. Maar het echte eerste 

kantoor is toch de studentenkamer die de 

heren een paar jaar later huren: een kamer 

helemaal voor het werk van ZOA! 

Groter in Groningen
Het jaar 1979 staat in het teken van groei. 

In dat jaar verhuist ZOA twee keer. Eerst 

naar een groter kantoor aan de Nieuwe 

Ebbingestraat. Later in het jaar kan een 

kantoorpand worden aangekocht aan de 

Noorderstationsstraat, dat in mei 1980 

RIÀFLHHO�ZRUGW�JHRSHQG��,Q�GLH�MDUHQ�KHHIW�
ZOA ook kantoorruimte in Zwolle, aan de 

Eekwal 2. De ruimte wordt gebruikt voor 

diverse vergaderingen en door de afdeling 

Vluchtelingenhulp Binnenland.

Het begon allemaal op een studentenkamer… 
Henk van der Velde, één van de drie oprich-
ters, blikt terug. “Het werd al gauw teveel in 
de kleine studeer-/woonkamer van student 
van Houdt; we hadden opslagruimte nodig 
voor alle post en girokaarten. Toen Teije Pen-
ninga aantrad als nieuwe penningmeester 
werd zijn huis geregeld gebruikt. Zijn vrouw 
Anneke ondersteunde met al het typewerk. 
Het gebeurde wel eens dat Koos, die niet kon 
typen, om 23.00 uur nog belde met de vraag 
of hij nog even langs kon komen voor een 
brief. ‘Ja, kom maar…’ Voor huize Penninga 
werd dit na verloop van tijd te veel. Pas toen 
kwam het ‘echte eerste kantoor’: we konden 

een kamer huren in de studentenwoning van 
Koos aan het Sabangplein. Een mooie pe-
riode, want daar konden we ook de eerste 
(betaalde) secretariaatsondersteuning krijgen: 
mevrouw Vink kwam in dienst. 

In die al gauw bomvolle kamer is veel werk 
verricht; aan een plank die dienstdeed als 
bureau. Toen ook dit niet meer paste, huurden 
we twee kamers aan de Nieuwe Ebbinge-
straat. De tweede betaalde kracht, Zwanet 
Groenveld, kwam in beeld. Met de komst van 
de tak maatschappelijk dienst groeiden we 
ook daar echter snel uit. We vonden een leuk 
klein pandje aan de Noorderstationsstraat.  
De eigenaar was failliet maar wilde zijn huis 

niet uit. Door veel gedoe kregen we uiteinde-
lijk toch de beschikking over het pandje. De 
eerste keer dat we er binnenkwamen, lag de 
slaapzak van de man nog in de achterkamer. 
We hebben dus direct maar alle sloten verwis-
seld… Hier werkten we een aantal jaren met 
veel plezier. Word Relief heeft er ook nog kan-
toor gehouden. Samen hadden we een eigen 
telex: een prachtig communicatiemiddel voor 
all over the world. Zo konden we rechtstreeks 
contact onderhouden met Bangkok. 

Ja, het waren jaren van groei. Jaren waarin 
continu stappen werden gezet richting een 
volwassen organisatie.” 

Die eerste ZOA-jaren: verhuizing op verhuizing

De kartrekkers
De directeuren door de jaren heen
1973 – 1980:  Geen officiële directeur, 

de drie oprichters ston-
den zelf aan het roer

1980 – 1995: Henk Huberts
1996 – 2000: Marinus Verweij
2000 – 2001: Peter Gort 
2001 – 2002:  Derk Vermeer 
2002 – 2006:  Zeger de Haan
2007 – heden: Johan Mooij 

Voorzitters van het bestuur
1973 – 1983: Henk van der Velde
1983 – 2003: Arie Lock
2003 – 2010: Pim Zoeteweij
2010 - heden: Harry Paul

Noorderstationsstraat in groningen

Stationsstraat

Sleutelbloemstraat

Mevrouw Vink
In 1976 neemt ZOA de eerste betaalde kracht 
in dienst: mevrouw Vink. Jarenlang is ze de 
rechterhand van de heren oprichters, wat haar de 
bijnaam ‘Moeder ZOA’ oplevert. In oktober 2011 
komt mevrouw Vink nog naar een ontmoetingsavond 
voor oud-medewerkers. Niet meer zo goed ter been, 
maar nog altijd betrokken en sprankelend.  
In november 2011 is mevrouw Vink overleden.
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Beste Werkgever 2012
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek 

in 2012 leidt tot de benoeming van ZOA 

tot één van de Beste Werkgevers van 2012! 

$OV�HHUVWH�LQ�GH�QRQ�SURÀW�VHFWRU�ZRUGW�
ZOA door Effectory, marktleider op het 

gebied van medewerker- en klanttevre-

denheidsonderzoek, genomineerd. Dat 

zegt genoeg… De ‘goede ouwe tijd’ mag 

voorbij zijn, een prettige werksfeer is er 

nog altijd! 

Wat de medewerkers nou zo waarderen 

aan ZOA als werkgever? Wil Omlo, Hoofd 

HR, vertelt: “Allereerst het christelijk ge-

loof. Die gedeelde overtuiging van waaruit 

we werken, vormt een solide basis. Daar-

naast delen we ook de passie voor de doel-

groep, iedereen is bereid een stapje extra 

te zetten voor de vluchtelingen en ont-

heemden. Maar ook de werksfeer. We zijn 

informeel, er heerst geen pakkencultuur. 

Iedereen is gemakkelijk benaderbaar, de 

lijntjes zijn kort, ook het management 

kan je zo even aanschieten. De weekope-

ningen en de wekelijkse nieuwsbrief zor-

gen ervoor dat we weten waar we samen 

mee bezig zijn, en dat is belangrijk.”

ZOA Nederland: persoonlijk en betrokken

Weekopeningen op maandag, elke dag samen aan de verse soep, tijd voor een geintje en 
persoonlijk op elkaar betrokken. ZOA is meer dan puur een zakelijke werkgever, collega’s delen 
meer met elkaar dan alleen dezelfde baas.  Alhoewel ook de onderlinge ‘gezelligheid’ door de 
groei en professionalisering wel wat veranderd is, proef je die sfeer van weleer nog elke dag! 
Misschien zit het ‘m vooral in één ding: het samen werken vanuit de drijfveer om in Jezus’ naam 
je medemens  te helpen.

De bel
Zo nu en dan klinkt er gerinkel door het 

ZOA kantoor.  De bel wordt geluid! De 

ZOA-bel, die vlakbij de receptie hangt 

en alle collega’s oproept om zich te 

verzamelen. Hij klinkt in ieder geval 

elke maandagmiddag, als het tijd is 

voor de weekopening. Maar ook wan-

neer er verjaardagstaart klaarstaat, er 

nieuws is vanuit de programma’s, zich 

een ramp voordoet ergens ter wereld, 

het management een mededeling 

heeft… Goed of slecht nieuws, iets te 

vieren of iets om samen even bij stil te 

staan: de bel kan van alles betekenen. 

Waar hij vandaan komt, is niet direct te 

achterhalen. In ieder geval gaat-ie al een 

tijdje mee, toch zeker een verhuizing of 

twee.

De weekopening
Een typisch ZOA-gebruik is de weekope-

ning. Elke maandag aan het begin van de 

middag komen aanwezige collega’s bij 

elkaar om samen en met God de nieuwe 

week te openen. Henk van der Velde, een 

van de oprichters van ZOA: “De allereerste 

weekopening hielden we in 1979, in ons 

pandje aan de Noorderstationstraat. Het 

was een uitstekend moment om met elkaar 

een gedeelte uit de Bijbel te overdenken 

en de week aan de HEERE op te dragen. 

Daarnaast gebruikten we dit moment om 

wetenswaardigheden en bijzonderheden 

uit te wisselen. Het was vaak een rustpunt 

in de hectiek van de week!” 

Het idee van de weekopeningen is vandaag 

de dag nog precies hetzelfde. Wel is er in 

de loop van de jaren wat discussie geweest 

over de praktische uitvoering. Receptio-

niste Sybeline Pals vertelt: “Soms mocht je 

tijdens de meditatie niet eten, en dan weer 

wel. Of je moest wachten met eten tot na 

de weekopening.” 

Winkeltje
Geborduurde wandkleden, 

zeepjes, uit hout gesne-

den briefopeners: 

bij ZOA kon je 

jarenlang terecht 

voor bijzondere 

cadeautjes met een verhaal. ZOA had 

verkooppunten door heel het land én een 

‘winkeltje’ op kantoor. “Bij de receptie 

hadden we een mooie vitrine waar alle 

artikelen in stonden”, vertelt Syeline Pals. 

“Daarnaast hadden we een klein kamertje 

voor alle voorraad, dat werd beheerd door 

Jan van Rijn. Daar rook het vaak naar 

zeep, drop of pepermunt. Heerlijk was dat! 

Helaas is ZOA hiermee gestopt omdat het 

op een gegeven mo-

ment meer kostte 

dan opleverde.” 

Soep en koffie
Elke middag verse soep: 

één van de vaste tradities bij ZOA. Faci-

litair medewerker Gert Zomer begon de 

traditie. Inmiddels kookt Jan van Oostende 

elke dag een pan vol, en rond lunchtijd 

komen de collega’s een portie opscheppen. 

Vroeger stonden er soepzakjes van Knorr, 

die je zelf moest betalen. Maar de directie 

besloot op een gegeven moment dat het 

goed was om samen verse soep te eten, 

voor de gezondheid en de saamhorigheid. 

Een geslaagd plan! Iedereen is vol lof over 

de lekkere gewoonte en kiest er daardoor 

sneller voor om in de kantine te eten in 

plaats van achter het bureau. 

Jarenlang heeft ZOA ook een eigen ‘kof-

ÀHMXIIURXZ·�JHKDG��-RODQGD�%URQNKRUVW��=H�
maakte het gebouw schoon, maar bracht 

RRN�GH�NRIÀH�URQG��(HQ�NRIÀHURQGMH�GXXUGH�
lang, maar was dan ook erg gezellig. 

“Wat mij erg is bijgebleven, is hoe we als 
kantoor intensief samenwerkten na de 
gebeurtenissen in Rwanda in 1994. We 
hoorden vreselijke verhalen. Er moesten 
magazines gedrukt worden om de achter-
ban zo snel mogelijk te informeren en op te 
roepen om te bidden en te geven! Met het 
hele kantoor stonden we in de kantine te 
vouwen en in te pakken…”  

Sybeline Pals, receptioniste, 1991 tot heden

In voor een geintje
… Een grote wc-bril boven het bureau 
van Egbert Fokkema, omdat hij altijd 
zijn bril kwijt was.

… Een luidsprekertje met babygehuil 
boven het bureau van een collega die 
net vader was geworden.

… Het kantoor van de verantwoorde-
lijke voor de collecte helemaal volge-
bouwd met collectebussen. 

… Middagen vol sketches, liedjes, hila-
riteit en gekkigheid wanneer een colle-
ga vertrok (wat niet vaak gebeurde) of 
een bepaald aantal jaar in dienst was.

… Jaarlijkse personeelsuitjes, en dan 
bijvoorbeeld met z’n allen op de foto in 
Volendams kostuum.

“Wat hebben we plezier gehad samen 
met onze Vietnamese maatschappelijk 
begeleider Binh Vinh Trinh. Hij sprak 
niet zo goed Nederlands, had een 
zwaar accent, en zag daar zelf ook de 
lol van in. Hij had een open gezicht: 
als hij lachte, lachte zijn hele gezicht 
mee. Tijdens mijn stage knipte ik 
familieberichten uit kranten om te 
vergelijken met de lijst met donateurs, 
twee keer zo dik als het telefoonboek. 
Stonden de mensen niet in de lijst, dan 
ontvingen ze een brief met de vraag om 
donateur te worden.”  

Berthe Boersma, stagiaire jaren ’70 en 
contactpersoon voor de collecte van 
1996 tot 2011
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De geschiedenis van naam en logo

Kent u ze nog, de logo’s 
van voorbije jaren? 
Beelden van die oude 
vormgeving werpen je 
gelijk decennia terug 
in de tijd. Sinds de 
oprichting van ZOA zijn 
er heel wat wijzigingen 
doorgevoerd in naam, 
logo, huisstijl en motto. 
Een reis langs al die 
veranderingen, vertelt 
veel over de reis die 
ZOA heeft doorgemaakt 
in veertig jaar. 

1973 – Oprichting Comité Hulpverlening Zuid-Vietnam
Comité Hulpverlening Zuid-Vietnam: zo begonnen drie studenten in 1973 op hun zolder-

kamer in Groningen. De nood in Vietnam was voor hen aanleiding om in actie te komen. 

1975 – ZOA komt in de naam
Aan de eerste naamswijziging naar Stichting (Comité) Hulpverlening Zuid-Oost-Azië in 

1975 heeft ZOA de huidige naam te danken. Al doet de afkorting geen recht meer aan 

het daadwerkelijke werkgebied van de organisatie, ZOA is het sindsdien altijd gebleven.

1985 – Focus op de vluchteling
In het najaar van 1984 spreekt het ZOA-bestuur zich nadrukkelijk uit voor de focus op 

primaire hulp aan vluchtelingen. Het gevolg is een tweede naamswijziging in 1985: 

Stichting Hulpverlening Zuid-Oost-Azië wordt ZOA Vluchtelingenzorg. De naam van 

ZOA-Nieuws wordt tegelijk veranderd in ZOA-Vluchtelingen-Nieuws. De nieuwe naam 

sluit beter aan bij het werkgebied en de projecten die ZOA aanvaardt: altijd gericht op  

de vluchteling. 

1987 – De O wordt een wereldbol
Twee jaar later voegt ZOA een nieuw vignet toe aan het logo: 

de wereldbol. Deze maakt in één oogopslag duidelijk dat het 

werkterrein van ZOA breder is dan Zuidoost Azië alleen. Ook 

de omslag van ZOA’s nieuwsbrief wordt aangepast. 

1996 – Rood voor aandacht, blauw voor trouw
In 1996 presenteert ZOA een nieuwe huisstijl, dat integraal 

wordt doorgevoerd. Het nieuwe logo is opgebouwd uit de 

kleuren rood en blauw. De kleur rood symboliseert de sig-

naalfunctie, en staat voor aandacht. De kleur blauw staat 

voor trouw. Die laatste heeft veel te maken met de identiteit 

van ZOA: het woord trouw kent diepe Bijbelse wortels. In de 

Bijbel is deze trouw veelal gericht op mensen in nood, ont-

heemden en onderdrukten. Hier vindt ZOA de inspiratie om 

de vluchteling trouw te blijven. 

Niet alleen het logo, maar de hele vormgeving wordt aange-

past. De wens leefde al een aantal jaar om het gezicht naar 

buiten te moderniseren en eenvormig te maken. 

2006 – Twee armen om de wereld
Na ruim tien jaar introduceert ZOA in 2006 opnieuw een 

QLHXZ�ORJR��ZDDULQ�RS�HHQ�PHHU�JUDÀVFKH�PDQLHU�GH�KXOS-

verlening van ZOA wordt verbeeld. In het logo komt de ronde 

vorm van de wereldbol terug. De twee ‘armen’ om de wereld 

staan voor ‘noodhulp’ en ‘wederopbouw’. Het rondje kan 

ook worden gezien als het hoofd van een persoon, met twee 

armen als bescherming daaromheen. De blauwe kleur maakt 

plaats voor bruinzwart, waarmee ZOA hoopt op een krachtige 

en duidelijke uitstraling die jong en oud aanspreekt. 

2011 – Hulp, hoop, herstel
In het najaar van 2011 verandert de naam opnieuw en lan-

ceert ZOA een nieuw motto! Aanleiding is een onderzoek 

waaruit blijkt dat veel mensen niet duidelijk voor ogen heb-

ben wat ZOA precies doet. ‘Iets met vluchtelingen’ is op zich 

wel correct, maar verre van volledig. ZOA richt zich al jaren 

niet meer alleen op vluchtelingen, maar ook op ontheemden, 

slachtoffers van rampen, terugkerende vluchtelingen en ont-

heemden, en omliggende dorpen. De toevoeging ‘Vluchtelin-

genzorg’ verdwijnt daarom, de naam is nu kortweg ‘ZOA’.

Het nieuwe motto ‘HULP | HOOP | HERSTEL’ vat het volledige 

werk van ZOA kort samen. ZOA biedt hulp aan mensen die 

JHWURIIHQ�]LMQ�GRRU�HHQ�QDWXXUUDPS�RI�JHZDSHQG�FRQÁLFW��=2$�
draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin men-

sen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken 

aan hun toekomst. Vervolgens werkt ZOA verder aan herstel, 

totdat mensen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen 

voorzien. Het centrale woord ‘hoop’ is als enige roodgekleurd: 

hierin klinkt de christelijke motivatie door van waaruit ZOA 

haar werk doet. Tegelijk met het nieuwe motto en de nieuwe 

naam, wordt een geheel nieuwe huisstijl doorgevoerd in alle 

uitingen, met als centrale kleuren rood en zwart.

2011: Nieuw logo en motto

1975

1987

2006

1996

2011
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Van deur tot deur

De huis-aan-huiscollecte: een belangrijk onderwerp als we het hebben over ZOA. Honderden 
vrijwilligers, jong en oud, zetten zich tijdens de jaarlijkse collecteweek in voor hun naaste. En 
niet voor niets: iedere keer weer brengt de collecte honderdduizenden euro’s op voor mensen 
in nood.

Landelijke collecterooster
Al sinds 1986 gaan er collectanten voor ZOA 

de straat op. In de eerste jaren is dat inciden-

teel en zonder overkoepelende organisatie. 

Midden jaren ’90 doet ZOA aanvraag voor 

een plaats op het nationale collecterooster. 

In 1997 wordt de collecte voor het eerst 

daadwerkelijk volgens het landelijke rooster 

gestart. ZOA’s vaste week is vanaf dit jaar de 

tweede week van april, wat later verschuift 

naar de derde of vierde week van maart. 

Een hele organisatie
Naar aanleiding van het landelijke collecte-

plan benoemt ZOA in 1996 drie rayoncoördi-

natoren die de collectewerkgroepen begelei-

den en nieuwe vrijwilligers werven voor het 

lopen van de collecte. De rayoncoördinatoren 

(inmiddels zijn het er vier) sturen vrijwillige 

contactpersonen en wijkhoofden aan, die zelf 

weer voor hun collectanten zorgen. 

Belangrijke bron van inkomsten
De eerste landelijke collecteweek in 1997 le-

vert ƒ 1.271.000,- (€ 586.499,-) op. In de jaren 

die volgen is een stijgende lijn zichtbaar. De 

laatste paar jaar hangt de totale opbrengst 

steeds net iets onder de miljoen euro, met in 

2011 bijvoorbeeld € 955.885,-. De jaarlijkse 

opbrengst maakt ruim twaalf procent uit van 

de eigen fondsenwerving binnen ZOA. Een 

onmisbare inkomstenbron, ook omdat dit ‘al-

gemeen geld’ is dat ZOA kan inzetten waar het 

het meest nodig is.

Ondersteunende campagnes
Campagnes als ‘Help vluchtelingen terugke-

ren naar (t)huis’ in 1997 en ‘Vluchtelingen 

reizen altijd last minute’ in 2000 ondersteunen 

de collecteweek. Spots op radio en televisie, 

advertenties in kranten en tijdschriften en sta-

tionsreclame: het zet ZOA vast bij de mensen 

op het netvlies.

Plastic zak vol stuivers
“Ik collecteerde op een avond in een heel gewone wijk in Zwolle 

en belde aan bij een van de laatste huizen in de straat. Een don-

ker getinte vrouw kwam aan de deur. Ik vertelde haar dat ik 

collecteerde voor ZOA en ik vertelde iets over wat de organisatie 

doet. Ze keek me nog eens aan, wachtte even en zei toen dat ze 

gespaard had voor arme mensen. Ze vroeg me of ik zeker wist 

dat het geld goed terecht zou komen. ‘Ik ken ZOA een jaar of 

vijftien en ik heb er alle vertrouwen in dat ZOA goed werk doet’, 

vertelde ik haar.

‘Wilt u even wachten?’ vroeg de vrouw. Ze ging het huis in, de 

trap op. Even later kwam ze weer beneden, met een plastic zak 

vol munten van vijf en tien cent. Ze haalde ook nog een potje 

met munten uit het huis en deed dat in de zak. Ze gaf de zak 

aan mij en ik voelde hoe 

zwaar die was. Vol verwach-

ting keek ze me aan. ‘Dit is 

voor de mensen die moesten 

vluchten’, zei ze. Toen ik 

thuiskwam, telde ik € 93,77. 

Geld dat na lang sparen met 

groot vertrouwen door deze 

vrouw aan ZOA werd toever-

trouwd. Haar gebaar raakte 

me: Gods liefde zag ik erin.” 

Spandoeken in Hoge Hexel
“In Hoge Hexel coördineren we de collecte van ZOA nu ruim 

vijftien jaar. Iedereen hier weet inmiddels wat ZOA doet. We ma-

ken dan ook ieder jaar veel reclame: een groot ZOA-spandoek in 

de straat, posters in de kerk en her en der stapeltjes folders. 

Zo’n zes tot acht weken voor de collecteweek beginnen we met 

de voorbereiding: het bestellen van folders, benaderen van de 

vrijwilligers, verdelen van de routes. Dan brengen we bij iedere 

collectant de collectebus, folders en looproute langs. Achteraf 

tellen we samen het geld. De opbrengst ligt ieder jaar rond de  

€ 430,-. Eén keer hadden we een uitschieter: in 2005 na de 

tsunami in Sri Lanka. Zoiets raakt mensen, en ze linken het al 

snel aan ZOA. Dat is mooi om te merken.

We dragen graag ons steentje bij. Kennissen van ons, de fami-

lie Jaspers-Faijer, hebben voor ZOA in het veld gewerkt, en dat 

zorgt voor een stukje extra drive. Hun verhalen raken ons.” 

Nooit meer! Of toch? 
“In 1987 organiseerde ik 

voor het eerst een huis-aan-

huiscollecte voor ZOA. Ik had 

daarvoor een periode voor ZOA 

in Thailand gewerkt. Terug in 

Nederland wilde ik ook iets 

doen, dus nam ik de collecte op 

me. Die eerste keer lukte dankzij 

al die welwillende vrijwilligers 

wonderwel. Maar het was een 

klus om nooit meer te doen… dacht ik. Wat een werk om al die 

collectanten te vinden en de wijken in te delen! Er liepen zo’n 

honderdtwintig collectanten en de opbrengst was ongeveer 

tienduizend gulden Een hoog bedrag, maar ik dacht dat dat nor-

maal was. Nadat alles afgerond was, had ik al besloten: dat was 

de eerste en de laatste keer! 

Maar binnen een paar weken stond ineens Bert de Jong op de 

stoep, met een bos bloemen van ZOA als bedankje. Als Bert 

toen niet geweest was, was ik gestopt met de collectes en dan 

was de ZOA Werkgroep Katwijk misschien wel nooit opgericht. 

Ik wil maar zeggen: het is belangrijk niet alleen stil te staan bij 

mensen in het veld, maar ook in Nederland. Dat maakt ZOA zo 

bijzonder. Het is een soort grote familie die aandacht heeft voor 

mensen op drie vlakken: de vluchteling, de vrijwilligers overzee 

én de vrijwilligers in Nederland! Houden zo!” 

Een vluchteling voor vluchtelingen
“Lang geleden was ik zelf vluchteling. In 1945 werd de provin-

cie Schlesien leeggeruimd van Duitsers, omdat dit gebied onder 

Pools bewind werd gesteld. Met wat we maar dragen konden 

liepen we naar de dichtstbijzijnde stad, om daar in kampen te 

worden gestopt. Ik was elf jaar. De onzekerheid of je wat te eten 

zult krijgen, waar je zal slapen, dat vergeet ik nooit meer. 

Jaren later verhuisde ik naar Nederland, waar ik me veel heb 

ingezet voor vluchtelingen. Als ik met mijn collectebus aan de 

deur mijn eigen verhaal vertel, luisteren mensen vaak geboeid. 

Maar lang niet altijd krijg je die kans. Over het algemeen merk 

ik steeds meer dat mensen niet op je zitten te wachten. Ik snap 

het wel: ze komen net uit hun werk, hebben het druk. Maar toch 

moet ik oppassen dat ik me niet ga ergeren. 

Eén vervelend moment is me bijgebleven. De mensen zagen me 

aankomen en even later kwam 

er een klein jongetje aan de deur. 

Hij zei: ‘Wij doen daar niet aan’. 

Dat vond ik zo erg, stuur je je 

kind nou voor die boodschap? 

Een andere keer stond er een 

wat oudere jongen aan de deur 

met dezelfde tekst, maar al gauw 

kwam zijn moeder erbij. ’Hoe 

kan je dat nou zeggen?’, riep ze 

en ze gaf alsnog.”

Naam: Barbara Bodifée
Plaats: Twello 
Periode: 1990 tot 2011

Naam: Jan de Beer
Plaats: Zwolle
Periode: 2007 - heden

Naam: Aletta Wolterink en Wilma Borkent 
Plaats: Hoge Hexel
Periode: 1997 - heden

Naam: Marianne van Duijn
Plaats: Katwijk
Periode: 1987 - heden
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De opbrengst door de jaren heen
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Nel Bossenbroek Christien van Weelden 

Een evenement in Barneveld? Christien 

van Weelden en Nel Bossenbroek zijn er-

bij! Dankzij hen is ZOA niet meer weg te 

denken uit de Barneveldse samenleving. 

Voor Nel begon het allemaal in 1981. 

“Mijn man zag in het blad ‘Diaconia’ een 

advertentie staan voor vrijwilligers die 

de handwerkartikelen van ZOA wilden 

verkopen. Ik had wel wat tijd over en ik 

vulde het bonnetje in voor meer infor-

matie. Binnen een week stond Egbert 

Fokkema op de stoep met twee grote 

dozen handwerkartikelen. Nou, dan heb 

je dat spul op zolder staan, en wat moet 

je dan? Het eerste wat ik deed was bij de 

dominee aankloppen, om te vragen of ik 

bij een wijkavond ZOA mocht promoten. 

Vanuit Apeldoorn kwam Egbert Fokkema 

me ondersteunen met een diapresentatie. 

Dat was het begin. Later gaven we zan-

gavonden in de Oude Kerk. De collecte 

was natuurlijk voor ZOA. We zijn 

vrouwenverenigingen afge-

weest met al onze artikelen 

en dan hielden we een uitver-

koop, een hele vrijdagmiddag 

en –avond.” 

Barneveld op stelten
Ook Christien zet zich sinds 

begin jaren negentig fanatiek 

in als vrijwilliger. “Zodra ik 

met mijn gezin in Barne-

veld kwam wonen, werd 

ik door mijn buurvrouw 

Cato Bakker gevraagd haar 

te vervangen in de ZOA-

werkgroep, omdat zij ging verhuizen. 

Naast de werkgroep hadden we een 

grote groep dames die al onze initiatie-

ven hielpen uit te voeren. Zo hebben we 

jarenlang creatieve workshops gegeven 

en waren we bij vele plaatselijke evene-

menten aanwezig met een ZOA-stand. 

Ook doen we al jaren mee aan de kruid-

notenactie. Iedere herfstvakantie bezoe-

ken we met een groep zesdeklassers van 

de basisschool veel Barneveldse bedrij-

ven en slijten daar honderden zakken 

kruidnoten. Waar ik goede herinneringen 

aan heb, is een Sinterklaasactie in de 

jaren tachtig. Een asielzoeker die graag 

wat wilde doen, maakte houten stelten 

die we vervolgens verkochten voor ZOA. 

Er kwamen heel wat bestellingen binnen 

en Mohamed ging enthousiast aan de 

slag. Op de voorpagina van de Barne-

veldse krant stond die week: ‘Actie van 

ZOA vluchtelingenwerk: ‘Barneveld op 

stelten’.’’

Fietstassen vol geld
Tot op de dag van vandaag is de collecte 

een hoogtepunt van de ZOA-activiteiten 

in Barneveld. “We brachten en brengen 

landelijk gezien het hoogste bedrag op.” 

“Ik weet nog dat mijn man wel eens po-

litiebescherming heeft aangevraagd als 

Nel en ik met al dat zware collectegeld 

over straat gingen”, vult Christien aan. 

“Na veel protest van onze kant lieten 

de mannen ons uiteindelijk onze gang 

JDDQ��'XV�ÀHWVHQ�ZH�GH�RFKWHQG�QD�KHW�
innemen van het collectegeld als onop-

YDOOHQGH�KXLVYURXZHQ�PHW�ÀHWVWDVVHQ�YRO�¶V�
morgens om half negen naar de bank om 

het geld te tellen.”

Eigen winkeltje in De Ark
In het gebouw De Ark in Barneveld starten 

de dames in 1995 een verkooppunt voor 

ZOA. Dit gebouw biedt organisaties voor 

ontwikkelingswerk een plek voor hun ac-

tiviteiten. De ZOA Werkgroep werkt daar 

samen met onder andere Dorcas, Woord 

en Daad, Unicef, Hivos, de Wereldwinkel 

en Terre des Hommes. Christien en Nel 

trekken de kar. “Vanaf dat moment konden 

we alle spullen vanuit een echt winkeltje 

verkopen”, vertelt Nel. “We verkochten niet 

alleen de handwerkmaterialen uit de vluch-

telingenkampen van ZOA, maar ook allerlei 

artikelen die we kregen van particulieren 

of goedkoop opkochten van bedrijven. We 

werden zeker ook bekend van de meubel-

stoffen en gordijnstoffen die we twintig 

jaar lang afhaalden bij een meubelfabriek. 

Menige stoel in Barneveld en omgeving is 

bekleed met een ZOA-stofje!” Maar het blijft 

niet bij verkopen. Al gauw wordt de winkel 

ook gebruikt als kapsalon en als locatie 

voor het geven van cursussen. Christien: 

“We hebben in al die jaren heel veel dames 

gehad die trouw ons verkooppunt beman-

den. De kapsters, onder wie ook asielzoek-

sters, runden belangeloos de kapsalon. 

Met z’n allen zorgden we voor een gestage 

stroom inkomsten en verwierven we be-

kendheid in het Barneveldse.” 

Toegewijd
Een ding mag duidelijk zijn: de afgelopen 

32 jaar zijn Nel en Christien ongelofelijk 

toegewijd geweest aan het werk van ZOA. 

Sámen met hun mannen, want allebei de 

dames benadrukken dat ze dit werk zon-

der de steun van hun echtgenoten niet op 

deze manier hadden kunnen doen. Hun 

drijfveer was altijd duidelijk: iets bijdragen 

aan een betere wereld! Nel: “Al die jaren, 

van 1981 tot nu toe, hebben we kunnen 

meehelpen aan de verlichting van nood in 

de wereld. Soms vroeg ik me wel eens af: 

wanneer houdt het op? Er kwam nooit een 

einde aan de nood. Dat vond ik wel eens 

moeilijk. Maar na een vrijwilligersbijeen-

komst ging ik dan weer opgeladen naar 

huis: ja, daar doe ik het voor!” Christien 

vult aan: “ZOA kent voor mij twee wegen. 

De ene is de weg van de grote projecten 

die ZOA doet in het buitenland. De andere 

is het kleine weggetje in Barneveld, waar 

wij ons als vrijwilligers inzetten om zo-

veel mogelijk geld in te zamelen. Af en toe 

raken die twee elkaar, maar meestal zijn 

wij gewoon op ons eigen kleine weggetje 

aan het werk. De emotie van wat er in het 

veld gebeurt, komt bij ons minder binnen. 

Maar ik ben wel altijd met de vluchtelin-

gen bezig geweest. Voor hen doen we het”. 

Loslaten lukt niet
Ook nu, anno 2013 zijn Nel en 

Christien nog altijd in touw voor 

ZOA, al is het op een wat lager 

pitje. Zo is het verkooppunt in De 

Ark in 2011 gesloten. “Vanuit het 

hoofdkantoor heeft niemand ons 

ontslag aangezegd, maar toch wil-

den we wat gas terugnemen”, legt 

Christien uit. “Als oudgedienden 

hadden Nel en ik het stokje graag 

aan een jongere garde over willen 

dragen, maar het is jammer ge-

noeg niet gelukt een team mensen 

te vinden die de ZOA-kar in Barne-

veld wekelijks wil trekken. Vandaar dat 

wij onze verkoopspullen in 2011 over-

gedragen hebben aan Dorcas.” Nel vult 

aan: “ZOA is een niet weg te denken deel 

van mijn leven geworden in die 32 jaar. 

Ik kan nog niet helemaal stoppen.” 

De dames zijn het eens: “We 

blijven de collecte en de 

kruidnotenactie ondersteu-

nen, want ZOA helemaal 

loslaten, dat lukt niet!”

Een braderie hier, kruidnotenactie daar, collecte lopen nu, Sinterklaasactie 
straks… Christien van Weelden en Nel Bossenbroek zijn de afgelopen 32 
jaar continu in de weer geweest voor ZOA. Samen met hun mannen en 
‘hun’ vrijwilligers maakten ze de organisatie onderdeel van de Barneveldse 
samenleving, onder andere vanuit hun eigen ZOA-winkeltje in De Ark.

Barneveldse dames       in actie!

Menige stoel in Barneveld is bekleed 
met een ZOA-stofje
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De sector in beweging | 1990 tot 2000

Het laatste decennium van 
de twintigste eeuw wordt 
(onder andere) gekenmerkt 
door ongekend grote en snelle 
veranderingen op het gebied van 
communicatie. Waar in 1988 de 
fax het meest vooruitstrevende 
communicatiemiddel was, is 
in 2000 de e-mail gemeengoed 
geworden. Het zijn veranderingen 
die het leven van veel mensen 
vergemakkelijken. Voor ZOA 
betekenen ze een revolutie in 
de manier en de snelheid van 
werken. Niet langer hopen dat je 
rapportage niet vermist raakt in 
de post, maar even een mailtje 
sturen om een minuut later  
reactie te hebben.

Achter de feiten aan
In de beginjaren van ZOA verloopt de 

communicatie met de ZOA-staf in het bui-

tenland moeizaam, simpelweg omdat de 

communicatiemogelijkheden beperkt zijn. 

Alles gaat via de post, zes weken duurt 

het voordat een brief of rapportage in Ne-

derland arriveert. De situatie ter plaatse 

is op dat moment vaak alweer helemaal 

veranderd. De trage communicatie is een 

zorg voor de leiding in Nederland. Arie 

Lock: “Als voorzitter voelde ik me verant-

woordelijk voor de veiligheid van de staf. 

Maar als er ergens iets speelde, kreeg ik 

dat pas weken later te horen. Voordat mijn 

reactie weer bij de staf ter plaatse was, lag 

het hele probleem alweer anders. Je liep 

continu achter de feiten aan.”

Voor die lokale staf geldt dat het vaak 

praktischer is om zelf maar de beslissingen 

te nemen en knopen door te hakken. Kor 

van der Helm herinnert zich hoe dat was, 

tijdens zijn begintijd bij Diny van Bruggen 

in Thailand. “Zij nam zelf de besluiten, 

ze was feitelijk de directeur van ZOA ter 

plekke.” 

Aleid Westerveld werkte in die jaren in 

Papoea-Nieuw-Guinea. Ook zij herinnert 

zich die verantwoordelijkheid. “Meestal 

nam je gewoon maar je beslissingen, zon-

der overleg en in de hoop dat Nederland 

er achter zou staan. Je kon niet even over-

leggen met kantoor, dus je moest wel.”

Door de beperkte communicatiemogelijk-

heden, is het werken voor ZOA in die tijd 

een sprong in het diepe. Klaas Huis: “Je 

kreeg een zak geld mee vanuit Nederland 

en een stevige handdruk: ‘Je redt het wel’”.

2,50 per woord
Een snellere communicatie methode is via 

de telex. Maar de kosten daarvan zijn zo 

hoog, dat die mogelijkheid alleen in nood 

wordt gebruikt. Reina Folkerts: “In 1988 

kostte het gebruik van de telex vanuit 

Bangladesh ƒ 2,50 per woord. Je moest 

dus heel goed nadenken over wat je wilde 

vertellen. Ik schreef mijn rapportages 

op carbonpapier en gaf ze mee aan een 

koerier. Bellen ging ook erg moeizaam. 

De hele avond was ik bezig om telefoni-

sche verbinding te krijgen.” Aleid Wester-

veld: “Telefoonboodschappen gingen in 

Papoea-Nieuw-Guinea via de radio en via 

verschillende tolken. Door al die verschil-

lende schijven en talen kreeg je uiteindelijk 

meestal niet echt door waar het nou om 

ging. Voor een echte telefoon moest je drie 

uur rijden, dus dat deed je alleen als het 

heel hard nodig was.”

Een enorm ding
Zes jaar later, in 1994 is er al veel ver-

anderd. ZOA start een noodhulpactie in 

Rwanda, na aanleiding van de genocide, 

en doet een grote investering, er wordt een 

sateliettelefoon aangeschaft voor ƒ 25.000,-

. Een enorm ding, waarbij goede instructie 

onontbeerlijk is.  

Kees-Jan Hooglander werkt met de sa-

telliettelefoon in Rwanda. “Het was een 

zware koffer. Het deksel moest je richten 

op de satelliet om verbinding te krijgen. 

Kor (van der Helm, red.) wilde vanwege 

het veiligheidsprotocol dat we elke week 

wat van ons lieten horen. Een heel ge-

doe. Een keer was de diesel op, meteen 

ging het hele apparaat kapot. We zaten 

maanden zonder! Dat was aanleiding voor 

het hoofdkantoor om ons de opdracht te 

geven een kantoor te zoeken, al was het 

maar voor de telefoonlijn. Zo kregen we 

uiteindelijk een lokaal kantoor.” Maar ook 

een telefoonlijn werkt in die situatie niet 

vanzelf. Hooglander: “Regelmatig stond ik 

op het dak van de auto om de draden die 

in de bomen hingen, weer aan elkaar te 

knopen. Mensen uit de buurt dachten: ‘die 

man doet wonderen!’”

Internet
De komst van internet en e-mail is we-

reldwijd, en ook voor ZOA-medewerkers, 

een revolutie. ZOA probeert steeds zo snel 

mogelijk gebruik te maken van de nieuwe 

mogelijkheden. Hannie Wijnhoud herin-

nert zich dat ze in Angola voor het eerst 

Word leert gebruiken, wat op dat moment 

in Nederland nog niet eens bestaat. “Het 

verschil tussen de communicatie tijdens 

mijn eerste en laatste uitzending is enorm. 

Op het laatst hadden we overal dongels 

met mobiel internet en gebruikten we 

WiFi.” Kees-Jan Hooglander krijgt in Ma-

lawi de beschikking over internet, en leert 

daar e-mailen.

ZOA op het web
De communicatie van ZOA richting de 

achterban verandert mee met de nieuwe 

communicatiemogelijkheden. In 2003 gaat 

ZOA’s website de lucht in – www.ZOAweb.

org. In het berichtje in ZOA Nieuws wordt 

wel vermeld dat gebruikers van de provi-

der Chello de site niet kunnen bereiken – 

de oorzaak ligt bij de provider.

Tegenwoordig informeert ZOA haar ach-

terban op veel verschillende manieren. 

Traditioneel, via de papieren ZOAmaga-

zine, maar ook met e-nieuwsbrieven, via 

de website zoa.nl en de Engelstalige site 

zoa-international.com en via Twitter (twit-

ter.com/zoa_nl) en Facebook (facebook.

com/zoa.nl). 

E-mail en skype
Anno 2012 zijn de communicatiemoge-

lijkheden eindeloos. Via Skype is de ver-

binding zo gelegd. De enige uitdaging die 

overblijft, is het berekenen van het tijds-

verschil. 

Voor ZOA-medewerkers in de programma-

landen betekent internet ook een positieve 

verandering in het contact met familie en 

vrienden. Jeff Cosico werkt voor ZOA in 

Haïti. Zijn gezin woont in de Filippijnen. 

“We kunnen goed contact houden dankzij 

e-mail en Skype. Via de webcam kreeg ik 

laatst het commentaar van mijn kinderen 

dat ik nodig eens naar de kapper moest!”

Een kaartje overzee
De moeizame communicatie met 
Nederland maakt werken voor ZOA in 
het buitenland tot een ingrijpende stap. 
Je verbreekt immers ook het directe 
contact met familie en vrienden. ZOA-
medewerkers sturen rondzendbrieven 
om iedereen op de hoogte te houden. 
In ZOA Nieuws doet de organisatie een 
oproep richting de achterban: ‘Stuur 
eens een kaartje overzee’. Het is een 
tijd waarin ZOA-medewerkers in het 
buitenland veel meer dan tegenwoordig, 
afgesneden van Nederland 
leven. Een kaartje kan dan 
een bemoediging zijn.

Van post tot internet – een communicatierevolutie 

Regelmatig  
stond ik op het 
dak van de auto  

De sateliettelefoon heeft wat uitleg nodig

Marion Jellema zoekt een plekje 

om te computeren in Sudan
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‘Saw Po Poh is samen met 

zijn ouders en broertje en zus-

je vanuit Birma naar Thailand 

gevlucht. Soldaten hebben hun 

dorp in Birma verwoest. Nu wo-

nen ze samen met andere mensen in een 

vluchtelingenkamp. Maar het leven in het 

kamp is heel anders dan ze gewend waren. 

Het huis is veel kleiner, er is minder eten 

en Saw Po Poh moet altijd water halen.’ 

Een korte beschrijving van het boek ‘Le-

ven achter prikkeldraad’, geschreven door 

Bert Wiersema voor de serie WWKidz 

(WorldWideKidz). De boeken in deze se-

rie zijn geschreven 

vanuit het perspec-

tief van kinderen in 

ontwikkelingslanden 

en bedoeld voor leer-

lingen van groep zeven en 

acht van de basisschool. In 

de serie van acht zijn drie 

boeken speciaal geschreven 

met het werk van ZOA als 

onderwerp. Naast ‘Leven 

achter prikkeldraad’ zijn 

dit ook ‘Kind van de oor-

log’ door Anne de Graaf 

en ‘Dorst!’ door Stephen D. 

Teeuwen. Bij de boeken zijn 

lespakketten en leskisten 

ontwikkeld: door middel van 

verdiepingslessen, sport, 

spel, muziek en drama gaan 

kinderen zo verder aan de 

slag met het onderwerp (te 

bestellen via www.wwkidz.

nl). Met WWKidz werkt ZOA 

samen met Woord en Daad 

en uitgeverij Columbus aan 

bewustwording en voorlich-

ting onder kinderen.

 ZOA en jeugd

Ze vormen een belangrijke doelgroep binnen de achterban: kinderen en jongeren. Met name 
leerlingen van basisscholen en middelbare scholen zetten zich al decennialang in om geld in 
te zamelen voor het werk van ZOA. Van sponsorlopen en rommelmarkten tot lespakketten en 
themadagen. Niet voor niets investeert ZOA bewust in deze doelgroep. 

Just Care!
Just Care is een initiatief van ZOA en 

Woord en Daad om jongeren te laten 

nadenken over de ongelijke verdeling 

in de wereld. De naam is een oproep 

voor meer Justice (ge-

rechtigheid) en Caritas 

(barmhartigheid). Met 

het lesmateriaal van 

Just Care komen jon-

geren in aanraking met 

mensen in heel andere 

culturen. Dat gaat via 

allerlei leuke lessen, 

projecten en activiteiten. Zo is één 

van de thema’s voedsel, waarbij leer-

lingen onderzoek doen naar duur-

zame producten en meedoen aan een 

quiz. Bij het thema ‘Manyatta’ spelen 

leerlingen het leven in een dorp in 

Uganda na, vaak met acteurs van 

buiten de school (waaronder ZOA-

medewerkers). Andere thema’s zijn 

eerlijke handel en HIV/Aids. ZOA en 

Woord en Daad zijn sinds 2004 actief 

met Just Care. 

De afgelopen jaren werd Just Care 
onder andere ingezet door het 
Wartburg College, Calvijn College en 
Driestar College. Lees het verhaal van 
de Driestar op de volgende pagina.

Wandelen voor water
Niet te verwarren met Walk4Water, deze speciale wandelactie voor kinderen. Sinds 
2003 wordt ‘Wandelen voor Water’ georganiseerd in de week voor Wereld Waterdag 
(22 maart). Het is een initiatief van stichting Aqua for All samen met verschillende 
goede doelen, waaronder ZOA. Leerlingen van basisscholen lopen een route van zes 
kilometer met zes liter water in een rugzak. Door sponsors te zoeken, halen kinderen 
met deze actie geld op voor ZOA en tegelijk ervaren ze hoe het is om iedere dag hele 
afstanden te moeten sjouwen met water. Voorafgaand aan de actie geeft een ZOA-
medewerker een gastles over water op de scholen die voor ZOA meelopen. 
Ieder jaar doen er weer veel leerlingen mee en wordt er een fantastisch bedrag opge-
haald. In 2012 bijvoorbeeld lopen 3.889 leerlingen in totaal ! 113.153,53 bij elkaar.  
Het geld is dat jaar bestemd voor Ethiopië. 

Wees Eerlijk
Een themadag en een wed-
strijd: dat is in het kort Wees 
Eerlijk, een bewustwordings-
campagne voor leerlingen van 
de middelbare school. Tijdens een 
volledig verzorgde themadag nemen me-
dewerkers van ZOA en Woord en Daad 
jongeren mee naar de problemen van men-
sen in ontwikkelingslanden. Via workshops, 
sprekers, een rollenspel, films en ander 
lesmateriaal worden leerlingen uitgedaagd 
na te denken over de keuzes die ze ma-
ken in hun dagelijks leven. Waar komt hun 
kleding vandaan? Wat betekent het als 
ze elke dag vlees willen eten? Jongeren 
ontdekken dat ze met hun keuzes kunnen 
bijdragen aan een beter leven voor mensen 

in ontwikkelingslanden. 
Een spannende wedstrijd 

maakt de themadag compleet. 
Een aantal klassen gaat met 
elkaar de strijd aan om zo veel 
mogelijk ‘duurzaamheidspun-

ten’ te verdienen. Dat kan door een 
kledingmerk te controleren op kinderarbeid 
of door de schoolkantine te onderzoeken 
op duurzame producten. 
ZOA en Woord en Daad bieden Wees Eer-
lijk aan met een looptijd van drie jaar, tot 
december 2013. Het programma is een 
succes: al tientallen scholen melden zich 
in de eerste jaren aan. De actie wordt me-
degefinancierd door het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Kijk voor meer informatie 
op www.weeseerlijk.nl.

ZieZOA
In 1997 lanceert ZOA een nieuw blad: 

ZieZOA, speciaal gericht op kinderen van 

zes tot dertien jaar. Het geeft aan dat ZOA 

deze doelgroep serieus neemt en graag 

bij haar werk betrekt. De kinderkrant 

vertelt kinderen op hun eigen niveau over 

de vluchtelingenproblematiek en staat 

daarnaast vol met leuke puzzels, knutsels 

en spelletjes. Op 30 mei 1997 wordt het 

blad voor het eerst aangeboden tijdens een 

speciaal kinderfeest in Apeldoorn. Bij de 

lancering van het blad zijn Elly en Rikkert 

aanwezig, en de twee geven een speciaal 

jubileumconcert wanneer ZieZOA vijf jaar 

bestaat in 2002.

ZieZOA verschijnt vier keer per jaar en 

een jaarabonnement kost minimaal ƒ3,-, 

wat later wijzigt in € 3,-. Omdat het animo 

tegenvalt, besluit ZOA in juni 2011 de 

ZieZOA als abonnementskrant te stoppen. 

Wel worden er themanummers uitgebracht 

onder dezelfde naam, zoals een ZieZOA 

over water en over ZOA’s werk in Thailand 

WWKidz

en Liberia. Want ZOA vindt het 

nog altijd belangrijk kinderen 

over de grenzen te laten kijken en 

te betrekken bij haar werk.
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Scholen hier voor scholen daar

Scholengemeenschap het Driestar College: een puur Nederlandse school, maar wel met 
minimaal vijftig ‘nevenvestigingen’ in Uganda en Zuid-Sudan! In twintig jaar heeft de school zeker 
anderhalf miljoen euro ingezameld die ZOA investeerde in onderwijs in deze landen. Ieder jaar 
een bijzondere actie, een reis naar Uganda en weer duizenden kinderen die naar school kunnen! 

In dit jubileumjaar van ZOA valt ook een 

ander jubileum: ZOA werkt in 2013 maar 

liefst twintig jaar samen met het Driestar 

College. Een bijzondere samenwerking, 

met als resultaat tot nu toe minimaal vijf-

tig goed lopende scholen op verschillende 

locaties in Uganda en Zuid-Sudan. 

Het begint allemaal met weer een ander 

jubileum: het zestigjarige bestaan van het 

Driestar College. Afdelingsdirecteur havo/

vwo bovenbouw Joop Vermeulen vertelt: 

“We vierden ons jubileum in 1993 met al-

lerlei leuke acties, maar wilden als school 

ook graag iets geven ten behoeve van 

onderwijs elders. We gingen in gesprek 

met ZOA en daar kwam de eerste actie uit 

voort. Onze leerlingen zouden geld inza-

melen voor een school voor Zuid-Suda-

nese vluchtelingen in het plaatsje Koboko 

in Uganda.” Dat eerste jaar wordt 30.000 

gulden opgehaald, en de eerste Ugandese 

school met Driestar-logo op de gevel wordt 

gebouwd. Vanwege het succes van de actie 

wordt die het jaar erop herhaald, tot op 

vandaag. “Veel dingen in deze wereld zijn 

aan slijtage onderhevig, maar dit project is 

in de loop der jaren alleen maar verbeterd 

en geprofessionaliseerd”, vertelt Joop. “We 

begonnen met het verkopen van bloembol-

len en stroopwafels. Inmiddels hebben we 

een unieke lessenmarathonactie opgezet 

die ieder jaar wordt herhaald: een gouden 

greep!” 

Nachtelijke lessenmarathon
Elk jaar in oktober is het zover: de lessen-

marathon van de Driestar! Van acht uur ’s 

avonds tot acht uur de volgende ochtend 

zijn zo’n 750 leerlingen in de school om les 

te krijgen. Serieuze lessen, maar wel met 

een leuke invulling. Zo gaat de aardrijks-

kundeles over ontwikkelingswerk en de 

Over het Driestar College
Het Driestar College is een brede 
scholengemeenschap voor PrO, 
Iwoo, vmbo, havo en vwo. Het is een 
christelijke school op reformatorische 
grondslag, met hoofdvestiging in 
Gouda en nevenvestigingen in Leiden 
en Lekkerkerk. De locaties in Gouda 
en Leiden doen ieder jaar mee aan de 
ZOA-actie. 

economieles over ondernemen in Afrika. 

Aan de marathon gaat wel wat werk voor-

af. Bert Koster, Coördinator Onderwijs bij 

ZOA: “In augustus komen we bij elkaar om 

het draaiboek voor dat jaar te bespreken. 

In september geef ik drie dagen achter 

elkaar presentaties aan alle derdejaars 

leerlingen. Ik neem hen met een mooie 

powerpointpresentatie mee naar Uganda 

om te laten zien waarom de actie van de 

Driestar zo belangrijk is.” De weken erna 

bereiden de leerlingen zich voor op de ma-

rathon. Met de methode ‘Just Care’ spelen 

ze het leven na in een dorp in Uganda. In 

groepjes schrijven de leerlingen project-

voorstellen voor de besteding van beschik-

baar geld in het dorp. Zo zijn er groepen 

pastors, ecologen, boeren, ondernemers of 

moeders en allemaal moeten ze verdedi-

gen waarom zij het geld het beste kunnen 

gebruiken. Bert: “Dit speelt in de dagen 

voor de marathon, waarbij onder andere 

ZOA-collega’s als acteurs worden ingezet. 

Op de avond van de marathon worden alle 

projectvoorstellen gepresenteerd.” 

Jaarlijkse reis naar Uganda
ZOA gaat ieder jaar met een docent en 

twee of drie leerlingen naar Uganda om de 

‘Driestar-scholen’ te bezoeken. Joop herin-

nert zich zijn eerste reis in 1994 nog goed. 

“Het was ongelofelijk indrukwekkend. We 

gingen naar een gebied met veel vluchte-

lingenkampen. Dat raakt je! Zelf ben ik 

inmiddels vier keer geweest. Wat ik vooral 

prachtig vind, is hoe de scholen actief 

doorgaan met wat wij zijn begonnen. De 

eerste school die we bouwden, is nu bij-

voorbeeld een heel complex geworden met 

een bibliotheek en een extra schoolblok 

erbij. Elke dag gaan er duizenden kinderen 

naar die scholen, ieder jaar weer een nieu-

we lichting!” Bert Koster herinnert zich 

nog goed hoe eens een docent op de heen-

weg in het vliegtuig aan hem vroeg of dit 

geen druppel op een gloeiende plaat was. 

“Op de terugweg kwam ik bij hem terug op 

die vraag. Hij antwoordde: ‘Ik heb gezien 

dat het geen druppel maar een regenbui is! 

Ik weet nu dat er tien- en tien- en tiendui-

]HQGHQ�NLQGHUHQ�GDJHOLMNV�SURÀMW�KHEEHQ�
van wat ZOA hier met ons geld doet.’ Dat 

vond ik zo mooi!” 

Trouw aan de vluchteling
Een bijzondere samenwerking, daar zijn 

Joop en Bert het over eens. “De Driestar 

is mijn beste klant en Joop is mijn beste 

vriend”, grapt Bert. “Het is geweldig wat 

we samen bereiken! Ik denk bij deze ac-

tie vaak aan ZOA’s motto ‘Trouw aan de 

vluchteling’. Dat is de Driestar op het lijf 

geschreven! Zij zijn al twintig jaar trouw 

aan de kinderen in Uganda die onderwijs 

nodig hebben.” Joop: “Als je ziet wat er met 

het geld gebeurt, dan weet je dat je met z’n 

allen echt van betekenis bent geweest. Het 

is een manier om je naaste te dienen en 

dat maakt het fantastisch om te doen.” 

Indrukwekkende reis
Natalie van de Graaff – van Dijk brengt 
in 1994 als eerste leerling van het Drie-
star College een bezoek aan Uganda. 
De reis maakt diepe indruk op de acht-
tienjarige. Nu, bijna twintig jaar later, 
blikt ze terug. “Het was ongelofelijk in-
drukwekkend. Er komt ineens heel veel 
op je af. Ik zag echte armoede en men-
sen met handicaps die bedelden op 
straat. In Uganda ontmoetten we veel 
vluchtelingen uit Zuid-Sudan, we waren 
er net op het moment dat er een groep 
van hen uit het kamp was gevlucht om-
dat er onrust was. Al die indrukken: dat 
doet wat met je! Maar, wat me vooral 
is bijgebleven is hoe vrolijk de mensen 
waren! Ondanks alles. 

We gingen naar de openingsceremonie 
van de school die met het geld van de 
Driestar-actie was gebouwd. Bijzonder 
om te beseffen dat wij dit vanuit Ne-
derland hadden kunnen realiseren! Je 
weet en ziet dat het voor de kinderen 
daar echt een verschil gaat maken. De 
opening was een groot feest, waarbij 
buiten ter plekke de kalfjes werden ge-
slacht voor het feestmaal. De kinderen 
moesten twee uur lopen om op school 
te komen, maar ze waren alleen maar 
blij! Hun motivatie en doorzettingsver-
mogen is indrukwekkend. Deze men-
sen beseffen hoe belangrijk onderwijs 
is voor hun eigen toekomst, ze zijn 
dankbaar voor die kans.” 

ZOA en Driestar in Uganda
Dankzij de actie van ZOA en het Driestar 

College zijn basisscholen en middelbare 

scholen gebouwd voor Zuid-Sudanese 

vluchtelingen in de provincies Koboko 

en Arua in Uganda. Nadat er in 2005 een 

vredesovereenkomst werd getekend in 

Sudan werd het ingezamelde geld in 2006 

en 2007 gebruikt voor onderwijsprojecten 

in Sudan zelf. In de daaropvolgende jaren 

was dat niet langer veilig en sinds 2008 

richt het project zich weer op Uganda. 

De opbrengst van de actie wordt gebruikt 

voor onder andere: 

 | bouw van scholen;

 | bouw van nieuwe klaslokalen;

 | lesmaterialen en meubilair;

 | training van ouders en docenten

 | en buitenschoolse activiteiten 

met aandacht voor HIV/Aids en 

schooldeelname van meisjes. 

De leerlingen halen jaarlijks gemiddeld 

tussen de 90.000 en 100.000 euro op! 

Leerlingen van de Driestar op bezoek in Uganda

Bert Koster

Joop Vermeulen in Uganda
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Walk4Water: een jaarlijks succes

Honderden mensen bij elkaar, ZOA-hesjes aan en jerrycans in de hand. Het is inmiddels 
een vertrouwd beeld. Een beeld dat helemaal hoort bij Walk4Water: een sponsorloop 
voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in landen waar ZOA werkt. Het 
begint in 2007 als eenmalige actie, maar wordt vanwege het grote succes een jaarlijks 
terugkerend evenement. 

De eerste keer
Het is een hoogtepunt van het jaar 

2007: het evenement Walk4Water! De 

sponsorloop op de dijk tussen Enkhuizen 

en Lelystad heeft als doel geld op te halen 

voor water- en sanitatieprojecten in Ethi-

opië en Afghanistan. Van het geld worden 

putten gegraven, sanitaire voorzieningen 

gebouwd en irrigatiesystemen aangelegd. 

Bijkomend doel is mensen in Nederland 

bewust te maken van het feit dat duizen-

den mensen in Afrika en Azië dagelijks 

kilometers moeten lopen voor water. 

227 deelnemers staan op 24 maart aan de 

start. Het wordt een fantastische dag, met 

een opbrengst van € 180.000. Vanwege het 

grote succes is het ZOA al snel duidelijk: 

Walk4Water is niet eenmalig! 

Daarbij geeft de mooie opbrengst niet eens 

de doorslag. Ewout Suithoff, die destijds 

als campagnecoördinator aan de wieg van 

het evenement stond: “Met Walk4Water 

op de zaterdag voor de huis-aan-huis col-

lecte sloegen we twee vliegen in één klap. 

We merkten hoe plezierig het is om onze 

achterban te ontmoeten. En we creëerden 

extra aandacht voor ZOA voorafgaand aan 

de collecteweek. Mensen vinden het erg 

leuk om op deze praktische manier een 

steentje bij te dragen. Ouders vertellen dat 

het een aanknopingspunt biedt om met 

hun kinderen in gesprek te gaan over on-

recht, armoede en onze verantwoordelijk-

heid als christen in een welvarend land.”

Jaarlijks tafereel
Sindsdien staat Walk4Water dus elk voor-

jaar op het programma. Iedere editie is de 

opbrengst bestemd voor een ander land 

waar ZOA werkt. En iedere editie staan er 

meer deelnemers aan de start, tot het ge-

weldige aantal van 1.100 in 2012! 

In 2010 verplaatst het evenement zich 

naar de zandverstuivingen bij Radio Koot-

wijk. En in 2012 wordt de sponsorloop 

uitgebreid met een lokale editie in Mid-

delharnis. 

Wandelaars kiezen tussen een tocht van 

acht of 21 kilometer, of een recreatieve 

crossloop van acht kilometer voor de hard-

lopers. De laatste vijf kilometers zijn het 

zwaarst: die leggen alle deelnemers af met 

een volle jerrycan met water. Dat voel je 

wel in armen en schouders! De vrouwen 

die dagelijks lopen met jerrycans van twin-

tig liter komen zo heel dichtbij. 

Resultaten in het veld
Met de opbrengst van Walk4Water heeft 

ZOA fantastische projecten kunnen 

uitvoeren. Een paar voorbeelden: 

De opbrengst van 2007 maakt een groot 

verschil in Afghanistan:

 | 38.150 mensen krijgen toegang tot 

schoon drinkwater

 | 110 pompen en 250 toiletgebouwen 

in 87 dorpen

 | 1.641 mensen krijgen training over 

hygiëne

en in Ethiopië:

 | 6.300 mensen krijgen toegang tot 

schoon drinkwater

 | Vijfhonderd armste huishoudens 

RQWYDQJHQ�HHQ�KXLVÀOWHU
 | actief watermanagementcomité 

wordt getraind

en vergelijkbare levensveranderende 

resultaten in: 

Uganda (2008)
Liberia (2009)
Myanmar (2010 en 2011)
Sudan (2012) 

Veel kinderen
Onder de deelnemers zijn ieder jaar veel 

kinderen, van kleuters tot tieners. Dat 

raakt ZOA-directeur Johan Mooij: “In 

ZOA’s projecten werken we veel via kin-

deren: wat zij op school leren over han-

denwassen geven ze thuis door. En hier 

in Nederland zie ik ook die betrokkenheid 

van kinderen. Veel volwassenen die bij 

ZOA betrokken zijn, hebben dat van huis 

uit meegekregen, en nu zie ik dat weer 

doorgegeven worden. Ik voel een grote 

verbondenheid.”

Geen last meer van diarree
Aziza is lid van het watercomité in het 
dorpje Shtur Pareda in de provincie Kabul. 
Ze vertelt: “Een half jaar geleden hadden 
veel kinderen in ons dorp diarree. Sommi-
ge kinderen overleden. Onze dochter van 
vijf heeft drie dagen in het ziekenhuis ge-
legen. Ik had geen idee waarom zij zoveel 
last het van diarree, totdat ik een hygië-
netraining kreeg van het ZOA-team. Daar 
leerde ik over de oorzaken van diarree: 
drinken uit de beek, geen handen wassen 
en ongewassen groente eten. De ZOA-
training was heel praktisch en meteen 
daarna heb ik mijn verkeerde gewoonten 
veranderd. Sindsdien hebben onze kinde-
ren geen last meer van diarree.”

Cholera bestrijden 
Lucy Kobba is 46 jaar en woont in de 
wijk AB Tolbert Road waar ZOA sanita-
tieblokken heeft geplaatst. Ze vertelt: “Er 
wonen meer dan tienduizend mensen in 
deze wijk. Er waren veel problemen met 
water, maar ZOA is daarmee aan de slag 
gegaan. Nu zijn er waterpompen, toilet-
blokken en badhuizen. Sindsdien is de 
verspreiding van cholera nauwelijks nog 
een onderwerp op onze agenda als wijk-
hoofden. We zijn er erg blij mee!” 

Samenwerking met Aqua for All
Al vanaf de allereerste editie is Aqua for All 
betrokken bij de Walk4Water-projecten. 
Deze stichting vanuit de Nederlandse 
watersector verdubbelt een deel van de 
opbrengst en biedt expertise op het ge-
bied van water. ZOA’s’ projecten worden 
daar nog beter van! 

“Heel blij dat wij voor hen lopen”
Een van deelnemers aan de allereerste 
editie van Walk4Water is de negenjarige 
Folkert Jan de Groot. Hij loopt tien kilome-
ter. “Vluchtelingen moeten veel meer lo-
pen, heb ik thuis gehoord. ZOA gaat van 
het geld mensen in Ethiopië en Afghani-
stan helpen met water en putten. Volgens 
mij zijn de mensen daar er heel blij mee 
dat wij voor hen lopen. Als je in die landen 
geen water hebt, is dat niet leuk. Als het 
volgend jaar weer georganiseerd wordt, 
ga ik echt wel weer mee!”

“Geweldige bemoediging!”
Bij de editie in 2012 staat Bart Dorsman 
te genieten van de vrolijke drukte. Hij is 
ZOA’s landendirecteur in Sudan, en dat is 
‘soms best een zware en eenzame klus’. 
“Zoveel mensen die begaan zijn met an-
deren en die achter het werk van mij en 
mijn team gaan staan, dat is een gewel-
dige bemoediging.” Arie Slob, fractievoor-
zitter van de ChristenUnie in de Tweede 
Kamer loopt bijna elke keer mee: “Ik heb 
in Ethiopië gezien dat je met relatief wei-
nig geld een enorm verschil kunt maken. 
Kinderen worden minder snel ziek en de 
kindersterfte gaat direct naar beneden.” 
Wandelclub ‘De Papklokclub’ uit Putten is 
met zes mensen van de partij. “Prachtige 
route en je denkt er toch een keer extra 
over na hoe kostbaar water is”, vertelt 
mevrouw Langemeen, terwijl de jerrycan 
aan haar rugzak bungelt. 

ewout suithoff (l) en arie slob
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Red de vluchteling uit de nood(t)

Wie kent ze niet: de kruidnoten van ZOA! Die zakken vol heerlijke, knapperige 
Sinterklaasnoten. Lekkerder dan die van welke supermarkt dan ook. En tegelijk 

goed voor de vluchteling of ontheemde in een land hier ver vandaan! 

Al twintig jaar zijn de kruidnoten van ZOA ieder najaar een terugkerend verschijnsel. Begin jaren ’90 worden de kruidnoten 

verkocht voor ƒ 3,95 per zak, en vanuit 23 plaatsen. De laatste jaren gaan ze voor € 2,50 over de toonbank. Inmiddels wordt ver-

kocht vanuit heel Nederland: vrijwilligers, basisscholen, middelbare scholen en bedrijven zetten zich in om de noten aan de man 

te brengen. ZOA zelf verkoopt vanaf de website en verspreidt bestelformulieren onder de achterban, waarmee buren, vrienden en  

familieleden vervolgens bewogen worden hun sinterklaasinkopen wat de noten betreft bij ZOA te doen.

Fantastische opbrengst
De kruidnotenactie brengt ieder jaar weer heel wat geld op 

voor de doelgroepen van ZOA! Eind jaren negentig stopt de 

teller bij € 65.000,- en dit wordt in de jaren erna alleen maar 

meer. 2010 is een topjaar met een totale opbrengst van maar 

liefst € 95.000,-. Van elke verkochte zak gaat ongeveer de 

helft rechtstreeks naar de projecten in het veld. De opbrengst 

van de actie wordt in verschillende jaren ook nog eens ver-

dubbeld of zelfs verdrievoudigd door ICCO en/of de Neder-

landse overheid. 

Kruidnoten: ook bij bakkerij ’t  Stoepje
In 2012 zijn de kruidnoten van ZOA voor het eerst ook 

via bakkerij ’t Stoepje te koop. ZOA mikt daarmee op een 

groter publiek dan voorgaande jaren, waarin vooral via 

scholen, achterban en kantoor werd verkocht. ’t Stoepje 

bedient wekelijks negenhonderd markten en neemt de 

kruidnoten op in het gewone marktassortiment. Peter 

de Jong van ’t  Stoepje: “Natuurlijk zien we een zakelijk 

belang. Maar daar komt bij dat we ZOA een goede orga-

nisatie vinden die haar werk verstaat. Daarom willen we 

juist met hen zaken doen voor het goede doel.” 

Regelmatig verbindt ZOA een campagne aan de kruidno-
tenactie. Zo werden de kruidnoten in 2006 speciaal verkocht 
voor een landbouw- en onderwijsproject in Cambodja, en in 
2011 voor onderwijs aan Afghaanse kinderen. 

Zesduizend zakken in Rijssen
Jopie Klokkenburg is één van de vrijwilligers die de kruidnotenac-

tie tot zo’n succes maakt. “We verkopen in Rijssen al kruidnoten 

sinds eind jaren negentig. Met vijf personen bezoeken we ieder 

jaar praktisch alle bedrijven in Rijssen en een deel van de win-

kels. Ook doen elk jaar één of twee van de Rijssense basisscholen 

aan deze actie mee. De leerlingen gaan van deur tot deur om de 

kruidnoten te verkopen. Jaarlijks 

worden zo tussen de vier- en 

zesduizend zakken aan de man 

gebracht.” 

“Twee jaar geleden had ik het 

voorrecht een bezoek te brengen 

aan drie vluchtelingenkampen 

in Thailand”, vertelt Jopie. “Het 

was heel indrukwekkend om het 

leven in de kampen met eigen ogen te zien en de mensen daar 

te ontmoeten. Ik had een beeld uit het ZOA-magazine van een 

aantal jaren eerder nog op mijn netvlies: een foto van een vrouw 

achter prikkeldraad in een van de kampen in Thailand met als 

onderschrift “Vergeet ons niet”. Toen realiseerde ik me dat we 

geneigd zijn deze mensen, die al zo lang achter prikkeldraad le-

ven, te vergeten door alle ellende die jaar in jaar uit vanuit de hele 

wereld naar ons toekomt. Gelukkig vergeet ZOA hen niet. Tijdens 

mijn bezoek aan de kampen trof me de discipline, de netheid en 

de orde waarmee alles is geregeld. Geweldig om te zien wat ZOA 

daar doet op het gebied van onderwijs en beroepstrainingen. Voor 

dit onmisbare werk, in Thailand en op zoveel andere plaatsen, zet 

ik me als vrijwilliger graag in!”

Jopie Klokkenburg is vrijwilligster bij ZOA sinds 1996. Ze ver-

koopt niet alleen kruidnoten, maar is ook coördinator van de 

huis-aan-huiscollecte in Rijssen. Daarnaast is ze betrokken bij 

de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Rijssen (SOR) die zich 

onder andere inzet voor projecten van ZOA. Momenteel maakt 

de SOR zich sterk voor onderwijs in de vluchtelingenkampen in 

Thailand, onder het motto: ‘Rijssen geeft Karenkinderen uitzicht’. 

De pepernotenmevrouw
Ook in vele Ermelose huishoudens wordt 

ieder jaar rond Sinterklaas heerlijk van de 

ZOA-kruidnoten gesmuld. Mimi van IJzen-

doorn staat jaar in jaar uit op een Erme-

lose markt om ze aan de man te brengen. 

“In november is er in Ermelo altijd de 

markt ‘Tweezijdig geven’, meestal gelijk 

met de intocht van Sinterklaas. Op deze 

markt staan allemaal kraampjes van goede 

doelen. Mensen komen er om hun sinter-

klaascadeaus te kopen en steunen daarmee 

tegelijk het goede doel. Al bijna twintig 

jaar ben ik er bij met de ZOA-kraam om 

de kruidnoten te verkopen. Ik sta op een 

cruciale plek, meteen bij de deur waar 

mensen binnenkomen en weer weggaan. 

Ze kunnen me niet missen. Als mensen 

binnenlopen zeggen ze vaak al: ‘op de te-

rugweg kom ik nog even bij je langs!’ Ik 

spreek mensen ook altijd even aan als ze 

naar buiten willen gaan: ‘Je neemt toch 

nog wel even een zakje pepernoten mee?’”

De kraam van Mimi loopt heel goed. “Ik 

ben ieder jaar uitverkocht! Het helpt ook 

dat mensen me inmiddels kennen, ik ben 

de ‘pepernotenmevrouw’.  Ik koop rond de 

honderdtwintig zakken in, dus aan het eind 

van de dag heb ik zo’n driehonderd euro bij 

elkaar die ik dan overmaak aan ZOA. 

Altijd al heb ik veel voor goede doelen 

gedaan. Mijn broer werkt bij ZOA en daar-

door is juist dit doel aansprekend voor mij. 

Zelf heb ik het goed, en ik zou graag willen 

dat dat voor ieder mens kan gelden. Ook 

voor de ontheemden die ZOA helpt. Daar-

om draag ik graag mijn steentje bij!”

Jopie Klokkenburg

Directeur Johan Mooij ontvangt de eerste zak kruidnoten

Mimi van IJzendoorn
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ZOA in feiten en cijfers

Een trouwe achterban
ZOA zou ZOA niet zijn zonder die trouwe achterban! Alleen dankzij de steun van al die 
duizenden mensen kan ZOA het verschil maken voor naasten in nood. Enkele feiten:

 | Het huidige bestand van veertigduizend donateurs bestaat voor ongeveer een der-

de uit vaste donateurs en voor ongeveer tweederde uit donateurs zonder doorlo-

pende machtiging, die het werk van ZOA steunen via acceptgiro’s en losse giften.

 | Het aantal donateurs is door al die jaren gestaag gegroeid, met af en toe een uit-

schieter rondom noodhulpacties. Met name na de tsunami in Sri Lanka eind 2004 

besloten veel nieuwe donateurs zich aan ZOA te verbinden. 

 | Nieuwe donateurs melden zich spontaan, via de website of met een losse gift op 

giro 550. Daarnaast heeft ZOA in de jaren na 2005 relatief veel nieuwe donateurs 

geworven met straatwerving en telemarketing. 

 | Veel donateurs blijven jaren, vaak zelfs tientallen jaren, donateur. De laatste jaren 

neemt het verloop echter wel toe. Donateurs geven steeds meer de voorkeur aan 

incidentele giften in plaats van vaste bijdrages. 

 | Vroeger kwam de achterban met name uit de Gereformeerd Vrijgemaakte hoek. 

Nu spreekt ZOA de volle breedte van christelijk Nederland aan, en zijn er ook 

niet-christenen die het werk van ZOA steunen. 

 | De laatste jaren wordt fondsenwerving steeds moeilijker en stagneert de groei, 

terwijl de nood toeneemt. ZOA zal daarom nog meer haar best doen om de achter-

ban actief te blijven betrekken bij haar missie. Samen met de achterban wil ZOA 

vluchtelingen en ontheemden hulp, hoop en herstel bieden.

De groei in veertig jaar? De cijfers zeggen genoeg… 
Van de eerste jaren (1973 t/m 1978) zijn de cijfers helaas niet precies bekend. In de jaren 
erna is een ongelofelijke ontwikkeling te zien: van totale inkomsten van ! 1.260.965 in 1979 
(omgerekend van gulden naar euro) tot ! 32.530.928 in 2011. 
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ZOA is er trots op dat maar een heel klein deel van de inkomsten gebruikt wordt voor fondsen-
werving en organisatiekosten. De laatste jaren wordt meer dan negentig procent van de jaar-
lijkse uitgaven rechtstreeks aan de doelstellingen besteed. 
Voor wat betreft de fondswervingkosten zit ZOA ver onder de CBF-norm die stelt dat maximaal 
25 procent van de eigen inkomsten mag worden gebruikt voor fondsenwerving; bij ZOA ligt dit 
rond de vijftien procent.

1986 - Een actie van het 
Reformatorisch Dagblad 
levert ƒ 530.000,- op voor 
Papoea-Nieuw-Guinea.

1988 - Voor het eerst een 
aparte post voor noodhulp. 
ZOA biedt (op aandringen 
van de achterban) hulp 
na overstromingen in 
Bangladesh en Zuid-Sudan.

1994 - De genocide in 
Rwanda: ZOA krijgt ƒ 
4.500.000,- aan giften voor 
hulp in dit land.

Een jaar met relatief veel 
uitgaven aan noodhulp, 
onder andere in Libanon, 
Honduras, India en Rwanda.

2000 - Een noodhulp actie 
wordt opgezet naar aanlei-
ding van een natuurramp in 
Mozambique.

2005 - ZOA ontvangt  
! 3.800.000,- van de 
achterban voor slachtoffers 
van de tsunami in Sri Lanka.

Vanwege de tsunami geeft 
ZOA dit jaar meer uit aan 
noodhulp dan voorzien. 

2007 - Vanaf het jaar 
2007 zijn de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving 
650 (RJ650) van kracht, 
die voorschrijven dat 
management- en 
administratiekosten apart 
moeten worden vermeld. 

nalatenschappen 

acties van derden

huis-aan-huis collecte

overige giften eigen fondswerving

subsidies

management en administratie

fondswerving

voorlichting/bewustwording

voorbereiding en coördinatie

noodhulp

wederopbouw

Deze cijfers en percentages staan voor de 
jarenlange trouw aan vluchtelingen en ont-
heemden. De échte betekenis van de cijfers 
vinden we in de verhalen van de miljoenen 
vluchtelingen en ontheemden voor wie ZOA 
verschil heeft mogen maken.

wederopbouw

noodhulp

voorbereiding en coördinatie

voorlichting/bewustwording

fondswerving

management en administratie

ZOA begon met drie vrijwilligers en telt 

inmiddels bijna zeventig medewerkers op 

kantoor in Apeldoorn en nog eens ruim 

zevenhonderd medewerkers in het veld. 

Deze lokale medewerkers worden lokaal 

geworven en zijn in dienst van ZOA in het 

betreffende land. In de programmalanden 

werken ook zo’n vijftig expats die vanuit 

het Nederlandse kantoor zijn aangenomen. 

ZOA heeft anno 2013 tien vrijwilligers op 

kantoor voor ondersteunende activiteiten, 

en nog zo’n achttienduizend vrijwilligers 

die zich inzetten voor (met name) de huis-

aan-huiscollecte.  

Wil Omlo (Hoofd HR): “Wat betreft het 

personeel in Nederland is sprake van een 

gestage groei. In 2007 hadden we nog 

veertig medewerkers op kantoor, nu onge-

veer zeventig. Al is dit deels te verklaren 

door een toename van parttimers.  

In eerdere jaren was het niet ongebrui-

kelijk als een medewerker twintig jaar in 

dienst was. Tegenwoordig ligt dit tussen de 

vijf en acht jaar. Bij ZOA gaat het niet an-

ders dan op de Nederlandse arbeidsmarkt: 

relatief kortlopende arbeidscontracten zijn 

van deze tijd. Maar een zekere doorstroom 

van personeel is gezond.  

/RNDDO�JH]LHQ�ÁXFWXHHUW�KHW�SHUVRQHHO�
veel meer! Je ziet daar pieken en dalen, 

en dat hangt natuurlijk nauw samen met 

het beschikbare geld voor een project, en 

de duur ervan. ZOA ontvangt vaak pro-

MHFWÀQDQFLHULQJ�YRRU�HHQ�SHULRGH�YDQ�HHQ�
half tot twee jaar, en lokale medewerkers 

worden vaak dus ook voor die periode 

aangenomen. Een opvallend piekmoment 

hadden we rond de kerst in 2004, met de 

tsunami in Sri Lanka. Daar zie je ineens 

een sterke groei in het aantal personeelsle-

den! In het veld wordt bewust zoveel mo-

gelijk gewerkt met lokale mensen. Zij ken-

nen het land en de cultuur en weten vaak 

het beste hoe bij de lokale bevolking kan 

worden aangesloten. En zo help je tegelijk 

ook de lokale economie weer op gang.” 

Personeel: van drie naar zevenhonderd
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Besteed aan de doelstellingVerdeling van de uitgaven over veertig jaar

Traineeship voor jongeren
Het traineeprogramma van ZOA biedt 
recent afgestudeerde jonge mensen 
de mogelijkheid werkervaring op 
te doen in de programma’s in het 
veld. In 2009 heeft dit programma 
een nieuwe impuls gekregen. Er is 
veel animo voor: starters zien het 
als een goede kans om aansluiting 
te vinden bij de NGO-wereld. Het 
traineeprogramma duurt een jaar. 
Met het aansluitende juniortraject 
kunnen veelbelovende trainees in 
nog eens twee jaar doorgroeien  
naar een managementfunctie.  
Sinds 2009 is aan ruim twintig 
trainees de kans geboden om 
ervaring op te doen in landen als 
Sudan, Zuid-Sudan, Uganda, 
DR Congo, Liberia, Sri Lanka en 
Thailand. Van deze groep zijn ruim 
tien jongeren doorgestroomd naar 
een junior management functie en 
hebben de eersten inmiddels een 
management positie ingenomen.

Erik Huising, trainee:
“Als financieel trainee ben 
ik werkzaam in Sudan. Mijn 
werkzaamheden zijn onder andere 
het ondersteunen van accountants 
in het veld, het opleveren van 
kwartaalcijfers en het uitvoeren van 
financiële rapportages voor donoren. 
Ik ben niet rechtstreeks betrokken 
bij de hulpverlening, maar vind het 
mooi om tijdens veldbezoeken de 
projecten te zien. Het is geweldig dat 
ik indirect een bijdrage kan leveren 
door het inzetten van mijn talenten!” 
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Van blaadje tot magazine

Vele mensen steunen het werk van ZOA met hun giften, in het vertrouwen dat de organisatie 
daarmee de mensen helpt die het zo hard nodig hebben. Door de jaren heen heeft ZOA altijd 
graag teruggekoppeld wat met deze giften wordt gedaan en bereikt. 

Van eenvoudig blaadje tot een mooi magazine. Leuk om chronologisch terug te zien hoe ZOA haar achterban bedient met sprekende 

foto’s en leesbare informatie over haar werk, en zich daarbij telkens probeert te vernieuwen.

Het belang van informatie
 | De achterban heeft er recht op te weten wat er met hun geld 

gebeurt, en ZOA vertelt er graag over. 

 | ZOA hecht veel waarde aan de verbondenheid tussen de 

doelgroep en de achterban. Door de persoonlijke situatie 

van de doelgroep via foto’s en verhalen over te brengen aan 

de mensen in Nederland, komt een dergelijke verbonden-

heid eerder tot stand. 

 | ZOA hoopt dat deze verbondenheid vervolgens ook tot 

uiting komt in het gebed van mensen persoonlijk, op school 

of in kerkelijke gemeentes.

 | Geld blijft hard nodig! ZOA wijst met ZOA Nieuws, en later 

het ZOAmagazine, niet alleen op resultaten van het werk, 

maar ook op nog bestaande noden. En altijd weer is de or-

ganisatie blij met en dankbaar voor de respons! 

Het ZOAmagazine
In juni 2005 verschijnt het eerste ZOAmagazine. Wat is 

ZOA er trots op en blij mee! Naast achtergrondartike-

len en een interview met een prominente Nederlander, 

LV�HU�YHHO�DDQGDFKW�YRRU�IRWRJUDÀH��'RRU�GH�ELM]RQGHUH�
vormgeving van de voor- en achterkant brengt ZOA 

heel concreet in beeld hoe de doelgroep in het veld en 

de Nederlandse achterban verbonden zijn: twee ge-

zichten, maar één wereld.

Ondanks het prachtige magazine blijkt na verloop 

van tijd dat donateurs niet altijd goed weten wat ZOA 

nou precies doet. De invoering van het nieuwe motto 

Hulp | Hoop | Herstel in 2011 is daarom een mooie 

aanleiding om het magazine te herzien. Daarbij is  veel 

ruimte gereserveerd voor de resultaten van ZOA’s pro-

JUDPPD·V��2RN�LQ�GH�IRWRJUDÀH�ZRUGHQ�DQGHUH�NHX]HV�
gemaakt: in plaats van in te zoomen op individuen, laat 

het magazine meer zien van het dagelijks leven van de 

mensen die ZOA helpt; gezin, dorp, werk.

Nieuw in het huidige 
magazine zijn ook de 
vier pagina’s met nieuws 
over ZOA in Nederland, 
acties van scholen, ker-
ken, bedrijven en allerlei 
particuliere initiatieven: 
van musicerende kin-
deren via jubilerende 
echtparen tot kokende 
studenten. Vrolijke, 
enthousiaste berichten 
waardoor andere men-
sen zich laten inspireren. 
Zo verbindt ZOA’s ma-
gazine niet alleen Noord 
en Zuid, maar ook de 
achterban onderling. 
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vluchteling, terug naar huis, ownership 

bij de doelgroep, proactief deelnemen 

aan landelijke netwerken: het zijn en-

kele kernkreten. Om dat goed te kun-

nen waarmaken, is het nodig dat je zelf 

ter plaatse de middelen en de mensen 

hebt. Niet alleen om programma’s te 

managen, maar ook om nieuwe ont-

wikkelingen te zien, te pionieren en 

initiatieven te nemen. Daarvoor moet 

je ín een land zitten, en dan niet voor 

één of twee jaar maar voor de langere 

termijn.”

Regionaal kantoor Azië

uitgehaald. Kor van der Helm: “ZOA besloot 

de organisatie platter te maken. Door de regi-

onale kantoren weg te halen, kwam er meer 

bevoegdheid bij de vertegenwoordiger in een 

programmaland zelf: de landendirecteur. Dit 

was nodig omdat de omvang van programma’s 

te groot werd om door een regionaal directeur 

aangestuurd te worden. Daarnaast had ZOA in 

GLH�WLMG�ÀQDQFLsOH�SUREOHPHQ�HQ�ZDV�KHW�ZHJ-
snijden van de regionale kantoren een noodza-

kelijke bezuiniging.”

Weer gesloten
In de loop van veertig jaar heeft ZOA overal ter 

wereld een heel aantal kantoren geopend. Veel 

landenkantoren worden in de loop der jaren 

ook weer gesloten, omdat de hulpverlening in 

het gebied is afgerond of overgedragen. Een 

aantal recente voorbeelden zijn: Laos, Malawi, 

Mozambique, Rwanda, Albanië en Angola. 

De filosofie: lokale aanwezigheid!
'H�ÀORVRÀH�DFKWHU�GH�UHJLRQDOH�HQ�ODWHU�ODQ-

denkantoren van ZOA, is die van lokale aan-

wezigheid. ZOA wil ter plekke zijn, dichtbij 

de doelgroep! ZOA wil korte lijnen met lokale 

overheden en partners. Alleen als je zelf aan-

wezig bent, kan je de omgeving begrijpen, 

direct inspringen en die hulp bieden waar de 

doelgroep het meest bij gebaat is. Zeker in 

GLH�FRPSOH[H��GRRU�FRQÁLFW�JHWURIIHQ�ODQGHQ�
waarin ZOA werkt. 

In Nederland is er wel eens discussie over: 

moet je het als westerse organisatie in ontwik-

kelingslanden willen oplossen? Kun je dat niet 

beter aan de lokale bevolking overlaten? ZOA 

is ervan overtuigd dat herstel voor de lange ter-

mijn inderdaad uit het land zelf moet komen. 

0DDU�ELM�UDPSHQ�RI�FRQÁLFWVLWXDWLHV�NXQ�MH�QLHW�
verwachten dat lokale organisaties voldoende 

capaciteit en mogelijkheden hebben om effec-

tief hulp te bieden. Zij zijn vaak zelf getroffen, 

staan onder druk van bijvoorbeeld overheden 

of gaan gebukt onder corruptie. Dan is hulp 

van buitenaf nodig, maar altijd in nauwe 

samenwerking met lokale partners, waarbij 

vooral lokale medewerkers het werk doen, en 

altijd met de cultuur, werkwijzen en structuren 

van het land zelf als uitgangspunt. 

Kor van der Helm: “ZOA heeft vanaf het begin 

een duidelijke eigen visie gehad. Sámen met de 

Kantoren in het veld: basis voor lokale aanwezigheid

Dichtbij de doelgroep, het is een belangrijk speerpunt van ZOA. Dat wordt in 1984 letterlijk 
ingevuld met de opening van het eerste kantoor in het veld. Sindsdien is een lokaal kantoor in 
een programmaland zo goed als vaste prik.

In mei 1984 opent ZOA haar eerste kan-

toor buiten Nederland! Waar voorheen 

alleen in samenwerking met andere orga-

nisaties werd gewerkt, voert ZOA vanaf 

dat jaar geheel zelfstandig projecten uit 

in Thailand onder de naam ZOA Refugee 

Care. ZOA wil als zelfstandige partij zo 

dicht mogelijk bij de doelgroep zijn. In 

Bangkok wordt de benedenverdieping van 

het appartement van eerder al uitgezon-

den regiodirecteur Diny van Bruggen ge-

huurd en ingericht als lokaal kantoor. 

Regiokantoren
Vanuit een regiokantoor zoals in Bangkok 

wordt het werk van ZOA in heel de regio 

aangestuurd, in dit geval heel Zuidoost 

Azië. De regionaal directeur is door het 

hoofdkantoor gemandateerd en draagt de 

eindverantwoordelijkheid voor alle acti-

viteiten in de regio. Ongeveer zes jaar na 

de opening van het regionaal kantoor in 

Bangkok wordt ook zo’n kantoor geopend 

in de Keniase hoofdstad Nairobi, omdat 

hulpvragen en projecten op het Afrikaanse 

continent sterk toenemen. Regionaal 

directeur Kor van der Helm vertelt: “In 

Nairobi deed ik het regionale werk eerst 

vanuit huis. ZOA werkte beperkt in Kenia, 

maar Nairobi lag strategisch en centraal 

ten opzichte van de landen waar we 

werkten. Toen ZOA in Afrika meer eigen 

programma’s ging uitvoeren, werd in 1990 

ook hier een regiokantoor geopend. We 

hebben ons werk in Afrika er vijf jaar lang 

vanuit aangestuurd.” ZOA had ook nog 

korte tijd een regiokantoor in Latijns Ame-

rika, maar dat werd in 1992 weer opgehe-

ven. De focus bleef op Afrika en Azië.

Landenkantoren
Begin jaren ’90 ontstaan de landenkan-

toren. In ieder land of programmagebied 

waar ZOA langdurig werkt, wordt een 

eigen kantoor geopend. Vanuit dit kantoor, 

meestal in de hoofdstad of op een andere 

centrale plek, is ZOA nog beter in staat de 

dagelijkse gang van zaken aan te sturen en 

contact te leggen met lokale partners en 

overheden. Landen worden steeds meer 

verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen 

fondsenwerving en moeten hun eigen pro-

gramma’s niet alleen schrijven, maar ook 

�GHHOV��JHÀQDQFLHUG�NULMJHQ��2RN�GDDUYRRU�
is een kantoor onmisbaar. 

In 1996 worden de regionale kantoren 

tussen Nederland en de landenkantoren 

Dokter G. van Bruggen van 
Leusden naar Bangkok
Uit ZOA Nieuws, begin 1984: “Dokter Diny 
van Bruggen hoopt over enkele maanden 
te vertrekken naar de Thaise hoofdstad 
Bangkok. Van daaruit zal ze medisch  
coördinerend werk verrichten voor de 
Stichting ZOA.Voordat er in een bepaald 
kamp of gebied in Zuid-Oost-Azië hulp 
verleend kan of mag worden, dient er vaak 
intensief overleg plaats te vinden met de 
autoriteiten. Grenzen en kampen zijn over 
het algemeen zwaar bewaakt, hulpgoe-
deren moeten worden getransporteerd, 
medische teams moeten worden gehuis-
vest; voor dergelijke zaken zijn ‘papieren’ 
nodig. Om ergens watervoorzieningen te 
mogen aanleggen of een kliniek te mogen 
bouwen, zijn vergunningen vereist. Bij dit 
alles is het uitermate belangrijk dat iemand 
kan beoordelen ‘wat echt nodig is’. Het 
leggen en onderhouden van contacten 
kan alleen ter plaatse gebeuren. Mede 
hierdoor kan er een basis van wederzijds 
vertrouwen ontstaan tussen overheden en 
hulpverleners.” 

De landenkantoren en –directeuren 
anno 2012
Bij het verschijnen van dit boek heeft ZOA 
kantoren in de volgende landen, met bijbe-
horende landendirecteuren of landenverte-
genwoordigers: 

Afghanistan – Joop Teeuwen
Burundi – Marius Stehouwer
Cambodja – Bernie O’Neill
DR Congo – Jan Huls
Ethiopië – Maureen Graybill 
Haïti – Jeff Cosico
Liberia – Nicholas Street
Myanmar (CDN) – Simon Langbroek
Pakistan – Michael Gillham
Sri Lanka – Bernhard Kerschbaum
Sudan – Bart Dorsman
Thailand – Duangporn Saussay
Uganda – Guido de Vries
Yemen – Corine Verdoold 
Zuid-Sudan – Kevin Beattie

Een kamertje met een telefoon, 
typemachine en geldkist
De kantoren van ZOA in het veld, zijn 
vaak klein en eenvoudig. Zoals in  
Malawi, waarover Manager Monitoring 
& Policy Development Leo den Besten 
vertelt: “Ons werk in Malawi begon in 
1989 met een paar verpleegkundigen 
die ergens een paar kamers huurden, 
zo dicht mogelijk bij de doelgroep, 
maar op een plek waar nog wel basis-
voorzieningen te vinden waren.  
Dat was dan het kantoor, met niet veel 
meer dan een telefoon, typemachine 
en geldkist. Voor de verpleegkundigen 
was het enorm pionieren: ze waren 
daar om medische zorg te bieden, 
maar zetten tegelijk ook de lokale or-
ganisatie op. Tegenwoordig zien de 
landenkantoren er vaak wat professio-
neler uit, al hangt het af van de grootte 
van een programma.  
In Sri Lanka waren na de tsunami een 
paar honderd mensen voor ZOA aan 
het werk. Dan heb je ook een goed ge-
organiseerd en professioneel kantoor 
nodig, met bijvoorbeeld een aparte 
HR-afdeling.”

Kor van der Helm aan het werk in Bangkok

 Sucha Tongliatikul 

Annet & Jane

Foto’s van het kantoor in Bangkok
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