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Beste lezer,

Voelt u het ook kriebelen…telkens als de dagen langer worden, wat nu ook echt 
zichtbaar wordt, kan ik zo uitkijken naar de lente. Dat is dit jaar niet anders.

Toch is dit jaar een beetje een ‘apart’ jaar, niet in het minst omdat Protestantse 
Solidariteit dit jaar 40 jaar bestaat. Dat 40 jarig bestaan zorgt voor extra werklast, maar 
zo een verjaardag, kan je toch ook niet ongemerkt laten passeren. Gelukkig zijn er ook 
jongeren die zich enthousiast inzetten voor Protestantse Solidariteit. En dat stemt me 
heel blij, want het bewijst dat ook zij zich mee willen inzetten voor een rechtvaardigere 
wereld. De toekomst is tenslotte aan hen.  Ik stel u daarom voor aan Clélia. Ze vertelt 
je waarom ze zich voor Protestantse Solidariteit inzet.

Wij blijven ondertussen mee bouwen aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Dit 
jaar concretiseert zich dat in 2 nieuwe projecten die we in deze nieuwsbrief  uitgebreid 
voorstellen: de bouw van een school in Kameroen en de uitbouw van sanitaire 
voorzieningen in 3 lagere scholen in Burundi. 

Dit alles zou onmogelijk zijn zonder uw giften. Onze partners zijn blij en dankbaar 
met uw betrokkenheid. U maakt met uw gift en medeleven een verschil: in hoop op 
een betere toekomst en een menswaardig bestaan. 

Ze beschouwen u als een zegen.

Annie Van Extergem,
Voorzitter 
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Editoriaal van de Voorzitter



De Verloren Dochter
Gelukkig zijn in ons deel van de wereld de verschillen tussen jongens en meisjes in de 
laatste decennia veel kleiner geworden dan ze in vroegere tijden geweest zijn. Gelukkig 
worden meisjes, net als jongens, verondersteld om naar school te gaan en zich te ont-
plooien; gelukkig vinden veel ouders het een gewone zaak dat hun dochters leren om 
hun eigen keuzen in het leven te maken. Dat is niet altijd zo geweest.

We merken in de Bijbel dat er veel minder aandacht is voor meisjes dan voor jongens; 
op een paar positieve uitzonderingen na vallen ze buiten het zicht van de schrijvers, 
en dus ook van de toehoorders en lezers van het Woord. Dat Adam en Eva niet 
alleen zoons, maar ook dochters gehad zouden hebben, dat geloven we graag, maar we 
kennen hen niet bij name. Van Jakob weten we dat hij behalve zijn twaalf  zoons ook 
dochters had, maar hoe heetten die ook alweer? En wat weten we van hen af? En zo 
gaat het in veel verhalen.

In het Nieuwe Testament geldt ook dat de schrijvers vele malen meer aandacht hebben 
voor de mannen en hun zoons dan voor de vrouwen en hun dochters. In de ‘afstammi-
ng van Jezus’, waarmee Mattheüs zijn Evangelie begint, treden een paar vrouwen voor 
het voetlicht, maar dat valt vooral op omdat verder alleen mannen genoemd worden 
die zoons verwekken.
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In Kivu steunt een vrouw haar familie door houtskool te verkopen. Een activiteit die ze heeft 
kunnen opstarten dankzij de steun van Protestantse Solidariteit. Een vrouw aanmoedigen en 
steunen in haar potentieel en capaciteiten, is een hele familie vooruit helpen.

Vervolg p. 4



Zo vaak als het woord ‘zoon’ in de Bijbel voorkomt, zo zelden het woord ‘dochter’. 
We kennen wel de dochter van Jaïrus (Marcus 5), de dochter van Herodias (Marcus 6) 
en de dochter van de Syro-Fenicische vrouw (Marcus 7). Alle drie zijn ze ‘dochter van’, 
maar van geen van drieën weten we de naam.

In de gelijkenissen van Jezus komen we een aantal vaders tegen met hun zoons - maar 
eigenlijk geen moeders en hun dochters. Je kunt je afvragen of  er daarmee niet ande-
ren ‘verloren’ zijn geraakt in die gelijkenissen. 

Wat voor vooruitzichten zullen meisjes in Bijbelse tijden gehad hebben behalve dat 
ze door hun vaders uitgehuwelijkt werden en zo eigenlijk als bezit van hun vaders 
overgingen op hun mannen? Hoe hebben ze zich kunnen ontwikkelen, de persoon 
kunnen worden die ze graag wilden zijn, als ze iets wilden bereiken buiten de beperkte 
voorstellingswereld van met name hun vaders? Wie had er oog voor de ongeziene 
verlangens en talenten die zij met zich meedroegen?

Protestantse Solidariteit laat zich door deze ‘verloren dochters’ inspireren om het op 
te nemen voor de rechten van vrouwen, overal op deze wereld. We herinneren ons de 
oude tijden, waarin moeders en dochters uit het zicht van synagoge en kerk werden 
gehouden, en we signaleren dat veronachtzaming van vrouwen nog altijd plaatsvindt. 
Tegelijkertijd hebben we een besef  van God voor wie alle dochters en zonen waarde-
vol zijn en die recht wil verschaffen aan wie het recht ontnomen is.

ds. Douwe Boelens 
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Een groep vrouwen die zich verenigt om samen een solidaire spaarkas op te zetten. 
Dankzij dit systeem leren ze sparen maar kunnen ze ook investeren en een kleine 
handelszaak starten en elkaar ondersteunen.



Om deze droom waar te maken zijn de Evangelische Kerken in Kameroen  (UEEC) 
begonnen met het project COPROMA, een protestants college in Maroua.  
Protestantse Solidariteit is samen met ’SAM Global’ begonnen aan de constructie 
van deze school. 
Maroua, de regionale hoofdstad van Noord-Kameroen trekt sinds meerdere jaren veel 
gezinnen aan die uit de armste gebieden komen. Het conflict met de sekte Boko Haram 
heeft door de komst van veel vluchtelingen een bevolkingstoename veroorzaakt. 
Deze demografische groei heeft als gevolg dat ongeveer een derde van de kinderen 
geen plaats meer vindt in de scholen en dat een klas meer dan 80 leerlingen telt. Het 
middelbaar onderwijs is het hardst getroffen door deze crisis. 

Door de middelbare school COPROMA willen we jongeren 
een goede schoolopleiding geven, praktisch en aangepast aan 
hun omgeving. Door dit onderwijs zullen ze hun intelligentie, 
motivatie en verantwoordelijkheidszin kunnen ontwikkelen.  
Het accent ligt zowel op het verwerven van vaardigheden als 
op waarden, zoals integriteit en doorzettingsvermogen. 

De opening van het college is voorzien in de herfst van 
2017. Het decreet tot oprichting van de school vanwege het 
Ministerie van Onderwijs is verkregen en de werken zijn reeds 
begonnen: de bouw van twee klaslokalen, een administratief  
blok en sanitaire voorzieningen. 

Op het programma staat nog de bouw van 6 lokalen, een informaticalokaal en een 
omheiningsmuur en de aanleg van sportterreinen. 

Met uw hulp kunnen we de bouw verderzetten; met uw giften kunnen we de droom 
van jongeren om naar school te gaan realiseren !

                                                                              Christophe Reifsteck     

Naar Schoolgaan
Voor velen in Noord Kameroen 

...Blijft dat een droom
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Toiletten voor 
scholieren in Gitega 

Hoeveel toiletten hebt u in uw huis ? Hoeveel in de school van uw kinderen of  op 
uw werk? Wij kunnen ons een huis zonder toilet niet voorstellen, noch een bureau 
zonder sanitaire voorzieningen. Maar in Gitega, de tweede stad van Burundi, hebben 
de scholieren een overvol sanitair in lamentabele toestand. Met de hulp van ’Wallo-
nie-Bruxelles Internationale’ (WBI) werkt Protestantse Solidariteit aan scholen met 
een goede infrastructuur. 

Hoe is de situatie ? 
De toiletten lopen over en zijn in lamentabele 
staat. Er is geen schoon water en de elementaire 
hygiënische voorwaarden zijn niet gekend. Dit 
leidt tot darminfecties met gevolgen voor een 
normale groei en gezondheid. Ook heeft het 
een nefast effect op de leerontwikkeling en 
zorgt het voor schoolverzuim. Meer nog, in hun 
puberteit hebben de meisjes geen infrastructuur 
om zich te verzorgen tijdens hun menstruatie. 
Omwille van ‘ongelukjes’ op de kleding, de afwezigheid van maandverbanden of  de 
onmogelijkheid om zich te verschonen, blijven veel meisjes thuis of  stoppen ze zelfs 
volledig met school.  Dit is voor Protestantse Solidariteit een onaanvaardbare situatie.

Wat doen wij ? 
We hebben een ambitieus project, gesteund 
door WBI. In drie basisscholen in Gitega 
brengen we de sanitaire voorzieningen volledig 
in orde. De kinderen zullen weer naar het 
toilet kunnen gaan zonder risico op infectie. 
Ook gaan we intensiever werken met kinderen 
vanaf  11 jaar. Cursussen in seksualiteit 
zullen gegeven worden en ook uitleg over 
de veranderingen in het lichaam die zich op 
die leeftijd voordoen. De lessen blijven niet 
theoretisch: praktische uitleg over herbruikbare

maandverbanden zal worden gegeven aan de leerlingen en hun ouders. Gedaan met 
ongelukjes en schaamte. De meisjes zullen de kennis hebben en de nodige middelen om 
deze menstruatieperiode door te komen. En ook: geen schoolverzuim meer. Dankzij 
deze investering en informatie zal de gezondheid van de kinderen erop vooruitgaan en 
de leergierigheid toenemen. Dat alles verbetert hun schoolresultaat en hun toekomst. 

Een toilet, zoiets gewoons, zo ondergewaardeerd, maar zo onontbeerlijk voor een 
goede gezondheid en kwaliteitsvol onderwijs. Een daaraan werken we, zowel op het 
vlak van onderwijs als van infrastructuur. 
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Wat Nieuws ?
EEN NIEUW GEZICHT IN 

PROTESTANTSE SOLIDARITEIT

Dag Clélia, sinds korte tijd zet je je in voor Protestantse Solidariteit. 
Kan je je voorstellen ?
Ik ben 20 van Rwandese afkomst en studeer communicatie-
management. Ik hecht groot belang aan God, familie en 
cultuur.

Is er iemand, die jou inspireert? Zo ja, wie zou het zijn en waarom ? 
Verschillende personen zijn mijn motivatie en inspiratie. Er is 
niet echt een bepaalde persoon. Als ik iemand zie werken met 
passie of  iemand iets goed zie doen voor anderen, inspireert 
dit mij. Ik moet wel toegeven dat mij ouders een grote invloed 

hebben gehad op mij omdat zij zelf  ook ondernemende mensen zijn die in hun 
dromen geloven.

Welke eigenschap stel je het meest op prijs bij je vrienden ? 
Vertrouwen is een belangrijke eigenschap. Zonder vertrouwen kan je niets opbouwen.

Je bent nog volop bezig met je studies, maar toch wil je je inzetten voor Protestantse Solidariteit? 
Waarom heb je hiervoor gekozen en wat doe je juist ? 
Ik waardeer alle acties die Protestanse Solidatiteit onderneemt. Dit is mijn manier 
om aan hun werk bij te dragen. Voor mij is het van belang om de medemens te 
helpen, zeker als je weet dat je zelf  bevoordeeld bent, met geld, onderwijs, voedsel, 
gezondheidszorg en dergelijke.

Welke boodschap zou je meewillen geven aan je leeftijdsgenoten ? Je mag zeggen wat je wil ?

Mijn boodschap zou zijn om te werken aan zelfontplooing dit zorgt ervoor dat je 
sterker in je schoenen staat en zo in staat zal zijn om te ondernemen en anderen 
te helpen. En ook geloven in een hechte en liefdevolle samenleving waar we elkaar 
onderlinge kunnen ondersteunen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen we een 
grote sprong vooruit maken. Ik zie tegenwoordig veel jongeren die het niet nodig 
vinden om te weten waar ze  naartoe willen in het leven, ze hechten meer belang 
aan feesten en vrienden, wat op zich niet slecht is maar daardoor denken ze eerder 
op korte termijn dan op lange termijn. Dit is grotendeels omdat ze denken dat hun 
inbreng niet of  weinig van belang is. 
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OOK DIT IS SOLIDARITEIT :
Bent u zich gepassioneerd door de Franse taal ? 

Wat betekent dat ? 
Teksten voor ons bulletin, mailchimps, enz: u neemt elke publicatie door met een 
kritische blik. In een bepaalde periode (tijdens de voorbereiding van een bulletin of  
een speciaal project enz.) worden u 2 à 3  teksten toegestuurd per mail om na te lezen 
en te corrigeren. 

EEN SPECIALE NIEUWSBRIEF ! 
40 jaar moet gevierd worden en dit doen we ook aan de hand van een speciale 
nieuwsbrief: interviews, anekdotes, verhalen …. Elke maand ontdekt u een ander 
aspect van het werk van Protestantse Solidariteit en dit gedurende 12 maanden ! Nog 
niet ingeschreven ? Ga naar de website www.protestantsesolidariteit.be/nl en schrijf  
jullie in op de Nieuwsbrief. 

 
EEN UITZONDERLIJK FEEST ! 

Maar het is nog niet gedaan. Deze verjaardag kunnen we niet laten voorbijgaan zonder 
feest. Wij nodigen jullie allemaal uit, samen met jullie familie, om samen met ons 
te vieren op 30 september 2017 voor een uitzonderlijk feest ! Op het programma: 
workshops, animatie voor kinderen en jongeren, muziek en vele andere verrassingen. . 

Datum : zaterdag 30 september 2017

We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop van deze feestelijke dag. Hou 
zeker onze facebook-pagina en website in het oog.

Wilt u meewerken of  hebt u nog vragen ?  Neem dan contact met Lies Gernaey :
communication@solidariteprotestante.be, of  telefoneer : 02 510 61 80.

Bij voorbaat dank !

Aankondigingen - Aankondigingen -Aankondigingen  

Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
Tel. : +32 2 510 61 80  •  Fax : +32 2 510 61 81 
info@protestantsesolidariteit.be 
www.protestantsesolidariteit.be 

Protestantse Solidariteit onderschrijft de 
ethische code van VEFW.  De donateurs, 
partners en werknemers worden minstens 
éénmaal per jaar ingelicht over de 
besteding van de ingezamelde fondsen.

Volg ons op Facebook
Afspraak on onze pagina

“Solidarité Protestante”

Verantwoordelijke uitgever :  A. Van Extergem, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel


