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Heilig Vuur

Geestdrift
Ik wens het je toe,
geestdrift
enthousiasme
spirit.

Het houdt je gaande, drijft je van binnenuit aan: heilig vuur. ‘Geestdrift
voor een verheven zaak’ zegt een oude tekst. Dat past bij het ZZg. Het zendingswerk wordt al 223 jaar gaande gehouden door mensen die zich erbij
betrokken voelen en het helpen financieren of organiseren, of het zelf daadwerkelijk uitvoeren. En de fakkel wordt steeds overgedragen op anderen.
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Heilig vuur,
ontstoken
door begeestering
in mensen.

Tekst: Jeannet Kelholt

Het verwarmt de wereld.

n het ZZg-kantoor is in de afgelopen
maanden ook een stokje overgedragen. Aart Schalkwijk heeft de functie
van Algemeen Secretaris overgenomen
van Age Kramer. Age is beroepen als voorganger in de Oud-Katholieke gemeente in
Den Helder. Aan het ZZg blijft hij verbonden (parttime) als Missionair Consulent en
werkt hij aan zending, kerkopbouw en het
bevorderen van onderlinge samenwerking
tussen de Broedergemeenten wereldwijd.
We zijn hem erkentelijk voor het aanvoeren en aanvuren van het ZZg in de afgelopen vijf jaar.
Onze nieuwe fakkeldrager Aart Schalkwijk
is velen van u niet onbekend. Hij schrijft:
“Als kind van een zendingsechtpaar van
de Broedergemeente, geboren in Suriname, voel ik mij zeer verbonden met het
hernhutter zendingswerk. Al tien jaar ken
ik het ZZg van binnenuit; ik hield me bezig
met grote projecten in Suriname. Nu mag
ik het nieuwe beleid van het ZZg vormgeven en de organisatie aansturen. Een
hele uitdaging: een organisatie met 223
levensjaren mee laten gaan in een snel
veranderende omgeving.

We hebben besloten als zendingsorganisatie terug te keren naar de basis: de
Broedergemeenten in onderontwikkelde
landen, in het bijzonder in Suriname, actief te steunen bij hun werk van Woord en
Daad. Daarnaast willen we wereldwijd in
de Broedergemeente werken aan uitwisseling van kennis en verhalen die een
inspiratiebron kunnen zijn voor kerken en
voor mensen zoals u.
De concrete projecten zoals u die van ons
kent en het zoeken naar financiële steun
daarvoor zullen zeker doorgaan de komende jaren. We hopen dan ook op uw
blijvende steun voor ons werk.”

Foto: ZZg

Dat je warm mag lopen
voor een ideaal.
Dat je je in mag zetten
voor een doel
dat uitstijgt
boven je eigen besognes.
Dat je anderen
mag inspireren
door jouw bezieling.

Aart op de Leitzelschool in Suriname
ZZg - Nieuws
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In april waren Godfrey en Lesinda Cunningham uit Zuid-Afrika een paar dagen te gast in Zeist.
Hij is predikant van de Broedergemeente in het dorpje Elim, zij is directeur van Elim Home - het kinderhuis voor
gehandicapte kinderen. Het ZZg organiseerde een ontmoetingsbijeenkomst waarvan Age Kramer verslag doet.
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G

odfrey Cunningham kijkt zijn vrouw Lesinda aan en vraagt haar om een lied
in te zetten. Zachtjes, maar zeker zingen ze een lied van kracht en hoop. De
60 mensen in de Kleine Zaal aan het Zusterplein in Zeist neuriën mee. Als het
lied uit is vertelt Godfrey dat hij de vraag heel goed begrijpt, maar het moeilijk vindt
om er woorden aan te geven. “Waar haal je de kracht vandaan om predikant te zijn in
dat kleine dorpje Elim; om samen met de inwoners activiteiten in de landbouw en de
veeteelt op te zetten om iets te verdienen?” Godfrey voelt het wel en brengt dat gevoel
ook duidelijk over.
Dan neemt Lesinda het woord. Ze vertelt over de uitdagingen waarmee ze als directeur
van Elim Home, waar kinderen met een handicap worden opgevangen, elke dag geconfronteerd wordt. Ze vertelt niet over wonderlijk ingrijpen van Hogerhand, niet over
gebed dat onmiddellijk en letterlijk verhoord wordt. Godfrey en zijzelf bidden wel, elke
dag. Ook met ons op die zondagmiddag in de Kleine Zaal.
Bij mij komt de gedachte op dat ze beiden als het ware vertellen: we staan er nog,
we zien het nog zitten, we komen steeds weer vrienden tegen en sluiten soms nieuwe
vriendschappen, we houden het vol... Is dat niet een duidelijk teken dat we het niet alleen
doen? Dat God met ons is?

Foto: ZZg

Waar haal je
inspiratie vandaan?

Het dorpje Elim
Elim is een traditioneel dorp van de Broedergemeente in Zuid-Afrika. Het werd in
de achttiende eeuw gesticht door Duitse
zendelingen, maar merkwaardig genoeg
is er een tijd geweest waarin Nederlands
gesproken werd; geen Afrikaans maar het
Nederlands dat mij doet denken aan de
Statenvertaling.
Volgens oud gebruik zitten vrouwen en
mannen apart en dragen vrouwen een
witte hoofddoek bij het avondmaal.

Feiten & cijfers
Elim Home, in het dorpje Elim, ligt
200 km ten zuidoosten van Kaapstad en werd in 1963 opgericht
door de Broedergemeente.
Er wonen 50 kinderen van 5 tot 39
jaar met verstandelijke en meestal
ook fysieke beperkingen.
40 medewerkers bieden 24-uurszorg, fysiotherapie en stimuleren zelfredzaamheid (zelf eten,
aankleden etc.). Dependances
voor dagopvang in Bredasdorp
en in Gansbaai (24 kinderen) en
thuisbegeleiding voor kinderen in
de regio verbreden de reikwijdte
van Elim Home.

Ik bezoek het dorpje samen met mijn Zwitserse collega, Johannes Klemm, met wie
ik de internationale vergadering van de
Mission & Development Board meemaakte. Als we in gesprek raken met Godfrey
Cunningham leren we al gauw dat een
dominee in zo’n dorp ook een soort manager is, of een burgemeester. Hij voelt
verantwoordelijkheid voor de mensen.
Niet alleen voor hun geestelijk welzijn,
maar ook voor de economische kant van
het bestaan. Hij belichaamt in feite de
gedachte dat Woord (Mission) en Daad
(Development) hand in hand gaan.

Foto: Elim Home

Inspiratie gaat twee kanten uit
Terug naar de Kleine Zaal, waar ik zie dat
een aantal vrouwen tijdens het “hapje en
drankje” na afloop niet op kunnen houden vragen te stellen aan Lesinda, en
waar Godfrey met collega-predikanten
ervaringen rond het pastoraat uitwisselt.
We ronden af met een maaltijd die klaargemaakt is door twee vrijwilligers in Zeist.
De volgende dag vertellen Godfrey en

ASHLEIGH

BRENDAN
Foto: Elim Home

Elim Home
Lesinda Cunningham is directeur van een
tehuis waar kinderen met een verstandelijke beperking worden opgevangen. Ook
zij is ervan doordrongen dat de economische kant van het werk grote aandacht
verdient. De overheidssubsidies zijn te mager en zullen wellicht compleet opdrogen
want Zuid-Afrika heeft grote moeite het
hoofd boven water te houden. Donaties
uit landen als Nederland zijn niet meer zo
vanzelfsprekend als twintig jaar geleden.
Lesinda heeft gezien dat de tomatenkwekerij die in 2003 (met hulp van het ZZg)
werd opgezet als een vorm van dagbesteding voor de grotere kinderen, geprofessionaliseerd en uitgebreid kon worden zodat er tomaten geproduceerd worden met
restaurantkwaliteit, ten bate van de eigen
exploitatie van Elim Home.
Uit haar verhaal blijkt dat het combineren
van een baan als directeur van een tehuis
en als manager van een tomatenkwekerij
gemakkelijker gezegd dan gedaan is.

‘Gesiggies’
uit Elim Home

Lesinda me dat ze die zondagmiddag zo
inspirerend hadden gevonden.
Zo werkt het dus: wij laten ons inspireren
door twee keien van mensen die vanuit
hun geloof een werk volhouden dat de
krachten van veel anderen te boven zou
gaan. Zij op hun beurt laten zich inspireren door de ontmoeting, de vragen, de
gesprekken.
Dat inspiratie soms heel tastbaar kan
worden bleek uit een spontane collecte
die werd georganiseerd. Opnieuw gaan
Woord en Daad hand in hand.
Age Kramer

JULIANA

Foto’s: Elim Home

MEGAN

Hulp is welkom
• Elim Home krijgt overheidssubsidie, maar de kinderen hebben meer zorg nodig
(lees: personeel) dan de staat vergoedt. Lesinda Cunningham en haar staf werken
hard aan lokale fondsenwerving en krijgen steun uit Europa, van onder andere het
ZZg dat dit jaar € 8.300 bijdraagt, omgerekend € 166 per kind.
• Elim Home heeft tunnelkassen waar professioneel tomaten verbouwd worden. Met
nog twee kassen erbij kunnen ze het jaar rond tomaten produceren en een solide
afzetmarkt creëren. Zo verdienen ze zelf hun geld en zijn ze minder afhankelijk van
giften uit Europa. Voor de tomatentunnels is € 15.000 nodig.
Doet u mee? Uw gift is meer dan welkom.
IBAN NL 74 RABO 03752 16 936 t.n.v. ZZg te Zeist
ZZg - Nieuws

3

Suriname (16.012)
Vrouwentaxi in Paramaribo
Een taxidienst speciaal voor vrouwelijke passagiers, gerund door vrouwen. Het is een
noviteit in Paramaribo, opgezet door de NVB, de Nationale Vrouwenbeweging, die de financiële zelfstandigheid van Surinaamse vrouwen wil vergroten. De eerste vijf gele vrouwentaxi’s met NVB-markering op het dak rijden al rond in Paramaribo, maar de NVB
wil dit aantal graag uitbreiden, want het is een succes. Vrouwen voelen zich veilig en
stappen graag in bij de vrouwelijke chauffeurs die een goede service-gerichte training
hebben gehad. Het ZZg doet mee, omdat dit initiatief vrouwen helpt bij het verdienen
van een goed inkomen. En dat komt weer ten goede aan hun kinderen. Een investering
van € 8.400 helpt de volgende vrouwentaxi op weg, misschien wel voorzien van het
logo van het ZZg… Rijdt en betaalt u een stukje mee?

Foto: ZZg

Zuid-Afrika (16.017)
Meer dan muziek
Op je allereerste lesdag trompetspelen aankondigen dat je samen met andere prille
trompettisten over enkele weken in de kerkdienst wilt spelen, het lijkt grootspraak maar
bleek een geweldige stimulans voor de net gestarte hernhutter blazersgroep in Durban.
Tyrone Hitzeroth, de drijvende kracht achter het hernhutter brassbandproject, schreef ter
plekke een eenvoudig arrangement op het bekende lied Blijf mij nabij. Het gaf de jongeren (en de dominee) en de lesgevende jongeren uit Tyrone’s band een doel om naar toe
te werken. De nieuwe brassband kreeg zo al direct een stevig fundament.
Door het musiceren ontwikkelen jonge kerkleden (12-18 jaar) in afgelegen dorpen en
stadswijken kwaliteiten die ze ook in hun dagelijks leven nodig hebben: doorzettingsvermogen, discipline, zelfvertrouwen, respect voor elkaar. “Jongeren die dit door hebben
slagen meestal ook in hun leven en zijn een rolmodel voor anderen.” schrijft Tyrone.
Tyrone en de jongeren van zijn band leggen grote afstanden af om de brassbands te
trainen. Ze doen het graag, stoppen er vrije dagen in, kunnen een deel van de kosten
zelf betalen, maar niet alles. Het ZZg wil helpen. Voor 5 instrumenten is € 1.800 nodig,
voor 7 reizen € 2.200, € 315 per trip.
Maakt u muzikale en sociale vorming mogelijk?

Suriname (16.001)
Onderwijzerswoningen Jaw Jaw
Het schoolhoofd van de lagere school
in Jaw Jaw (Boven-Suriname), dhr. Nelis
Fonkel (foto), weet het zeker: de straks
gerenoveerde dienstwoningen zullen de
motivatie van de leerkrachten en (mede
daardoor) de prestaties van de leerlingen
vooruit gaan helpen. In Jaw Jaw is het ZZg
samen met de katholieke scholenstichting
RKBO bezig om drie in slechte staat verkerende dienstwoningen om te bouwen
naar woonunits voor vijf leerkrachten. De
school en de woningen dateren uit 1974
en zijn o.a. door de Binnenlandse oorlog
(1986-1992) zwaar in verval geraakt.
Per woonunit is € 17.500 nodig.
Elke bescheiden gift helpt al!

Foto: EBG Cuba

Aangevuurd
door gedreven mensen.
Uw steun zeker waard.

Foto: T. Hitzeroth

Projecten

Foto: ZZg

Cuba (16.002)
Perspectief voor achterbuurtkinderen
De kleine maar heel actieve Broedergemeente van Cuba organiseert voor 20-40
kinderen uit achterbuurten van Havana
wekelijks een bijeenkomst met een maaltijd. Bijbelverhalen, gesprekken over allerlei thema’s en positieve aandacht brengen de kinderen in aanraking met andere
ethische waarden dan in hun buurt, waar
geweld, misdaad en misbruik heel gewoon is. Ook hun persoonlijke verhaal
kunnen de kinderen kwijt, bij Pastor Armando Hernandez die hen bemoedigt en
geestelijke zorg biedt. Het vervallen pand
dat de kerk kocht voor jeugdwerk en kerkdiensten wordt door gemeenteleden opgeknapt, met wat financiële steun van het
ZZg voor bouwmaterialen.
Met € 1.500 kunnen ze weer een stukje
verder. Bouwt u mee?
4
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Foto: ZZg

Suriname (16.015)
Spelen en leren op school
Schoolmaterialen die kapot gegaan zijn
kunnen op Surinaamse scholen vaak
maar moeilijk vervangen worden vanwege gebrek aan geld. Een boekenkast,
wc-bril, deurklink, blijft zomaar langer
dan een jaar kapot, omdat andere noden
hoger zijn. Een blik verf, een pak wit- of
juist gekleurd papier: scholen kunnen het
goed gebruiken. En buitenspelmateriaal
(een voetbal, schommel of wip) is er vaak
helemaal niet.
Vier scholen in Marowijne willen we blij
maken met wat extraatjes. Om de ‘spirit’
bij de leerkrachten en de leerlingen een
positief duwtje te geven.
Doet u mee? Elk bedrag is welkom.

Foto: Annemarie van den Berg

Honduras (15.065)
Bijbelschool plus vaktraining
In het noordoosten van Honduras, het
leefgebied van inheemse (indianen) groepen, heeft de Hondurese Broedergemeente een bijbelschool. Daar wil men
ook andere vakopleidingen aanbieden,
speciaal voor inheemse jongeren: naaien,
meubels maken, Engels en landbouw. Het
gebouw moet daarom worden opgeknapt
en uitgebreid. De kerk financiert zelf 1/3.
Het ZZg draagt € 7.500 bij. Een zinken
dakplaat kost € 21,85. Schenkt u er een?

Foto: ZZg

Letland (16.008) Een bijzondere school
In Kalna, een dorpje in het noordoosten van Letland, is een christelijke school, één van
de weinige in het land. Aan deze Kristian Davidschool is een hernhutter leef-, werk- en
geloofsgemeenschap verbonden. Kinderen met een problematische achtergrond vinden
er een liefdevol thuis en een stimulerende omgeving. Deels in Kalna en deels in Grostona, 30 km verderop, waar docenten en leerlingen samen wonen in een oude boerderij.
47 hectare land, wat vee en fruitbomen maakt hen behoorlijk zelfvoorzienend. Iedereen
helpt ook regelmatig mee op het land. De leerkrachten zijn zeer betrokken en werken
voor slechts kost, inwoning en wat zakgeld. Een predikantenechtpaar vormt de drijvende
kracht achter het hele gebeuren. In de boerderijgebouwen willen ze graag een klaslokaal maken, zodat de jongste kinderen daar les kunnen krijgen. Het werk doen ze zoveel
mogelijk zelf en daarom zijn de kosten laag: € 5.000. Helpt u een handje?

Zuid-Afrika (16.004 en 16.005)
Kinderhuis Elim Home
Uitgebreide informatie over het kinderhuis
vindt u op pag. 2 en 3. We vragen uw steun
voor de dagelijkse zorg voor de kinderen:
€ 8.300 is er nodig. En voor twee tomatentunnelkassen € 15.000. Aanbevolen!

Foto: C. Hofman/ M. van Lavieren

Tanzania 16.019
Weeskinderen Tanzania
Huiswerk maken? Jij, weeskind, doet het
graag, want het bewijst dat je op school
zit. Dat je niet een verschoppeling zonder
ouders bent, een kind zonder perspectief.
Een mevrouw van de kerk, dominee is ze,
zag jou en liet het daar niet bij. Ergens ver
weg, helemaal in Europa vond ze mensen
die zich jouw lot aantrokken, ook al kennen ze je niet. Ze helpen gewoon. Tussen
duizenden andere weeskinderen word jij
gezien. Je mag weer dromen van een toekomst. Wat wil je worden straks...?
€ 100 voor een heel schooljaar, € 1.000
voor een heel leven.
ZZg - Nieuws
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Over het jaar 2015

ZZg’er Daniël Claas vereeuwigt
via de spiegel de nieuwe lift
van Huize Albertine.

M

eerjarendoelstellingen zijn richtinggevend en meestal ambitieus. Dat ze
aan het eind van de rit slechts ten dele bereikt zijn is niet verwonderlijk. Zo
ook de doelen uit het ZZg-beleidsplan 2012-2015.
De gedachte was dat versterking van onze belangrijkste partnerorganisaties zou
leiden tot het binnenkrijgen van sterkere projecten waarmee we vervolgens beter
zouden kunnen werven. In de praktijk bleek dat niet automatisch het geval. De
partnerorganisaties zijn zeker sterker geworden en financieel onafhankelijker. Maar
het beeldmateriaal en de verhalen die wij bij een project nodig hebben komen nog
steeds niet vanzelf binnen. Die zaken zijn voor hen duidelijk van minder belang dan
voor ons, zo hebben we geconcludeerd.
We steunden 53 nieuwe projecten op het gebied van zending, diaconie en ontwikkelingssamenwerking, vooral in Suriname en in mindere mate in Tanzania en
elders. Het grootste deel betrof onderwijs en economische ontwikkeling, door het
overheidsprogramma MFS II waaruit het ZZg in 2015 voor het laatst aanzienlijke
subsidies ontving. Dit meerjarenprogramma is nu afgerond.
Onze inkomsten vanuit donateurs, kerken en scholen liepen terug, maar dankzij nalatenschappen was er toch een positief resultaat. Website en Facebook worden naast
het ZZg-Nieuws steeds belangrijker voor het contact met onze achterban. We bezuinigden op onze bedrijfsvoering en slten het boekjaar af met een positief financieel
resultaat van € 461.516. Het grootste deel van dit bedrag willen wij in 2016 besteden.
Het complete jaarverslag 2015 vindt u op www.zzg.nl/jaarverslag. Desgewenst
sturen we het u toe.

Wat realiseerden we in 2015?
Een greep uit de projectenportefeuille:
• 75 Kinderen uit arme wijken in Paramaribo, 231 kwetsbare ouderen en
85 diaconaal gesteunde gezinnen
werden met kerst verrast met resp.
een geschenkbon voor nieuwe kleren en een levensmiddelenpakket en
kerstconcert. Concrete en morele
steun tegelijk. (Investering: € 7.500)

Foto: AMD

• Bestuursleden van 55 vrouwengroepen op het afgelegen platteland van Rukwa
(Tanzania) kregen training in een scala van onderwerpen waaronder small business opzetten, natuurlijke medicijnen, zorg voor kinderen, en opzetten van spaargroepen. De vrouwen waren enthousiast en verzekerden ons hun kennis te zullen delen met de -vaak ongeletterde- vrouwen in hun eigen groep. (Investering:
€ 3.000)

Soms duurt het lang

H

et kan soms veel voeten in de
aarde hebben voor een project
afgerond is. In februari 2015
kon na twee jaar eindelijk de nieuwe
beddenlift voor Huize Albertine, het
verzorgingshuis van de Broedergemeente voor ‘seniore burgers’ in Paramaribo in gebruik worden genomen.
Het project kende aan Surinaamse
zijde nogal wat hindernissen. Het ZZg
bekostigde 1/3 deel, € 15.000. Een
bedrijf (SU) en vermogensfonds (NL)
deden hetzelfde en Huize Albertine
dekte zelf allerlei randkosten. Voor de
bewoners en het personeel is dat allemaal niet belangrijk. Die zijn vooral
blij met een lift die het doet en waar
een bed of rolstoel in past. Het gezeul
met mensen via de trap is voorbij!

ABC-succes

Z

Foto: Mau ku Mau

eer succesvol in het Basic Education programma van de afgelopen jaren was
het Volwasseneneducatie-project dat door twee partnerorganisaties deskundig
werd uitgevoerd in Boven-Suriname. In de meeste dorpen daar is het percentage
analfa-beten zeer hoog, vaak meer dan 80%. Hoofdoorzaak: de binnenlandse oorlog
(1986-1992). De scholen in dit gebied waren toen jarenlang gesloten.
In de afgelopen drie jaar tijd kwamen er 11 centra voor alfabetisering van de grond
met in totaal bijna 400 cursisten. Voor een heleboel vrouwen en een aantal mannen
betekent het dat ze voor het eerst van hun leven kunnen lezen en schrijven. Sommige
cursisten zijn zo enthousiast en volhardend dat zij besloten alsnog de lesstof van de
hele lagere school te doorlopen en hun schooldiploma te halen. De kinderen van de
cursisten vinden het prachtig dat hun ouders ook op school zitten en zijn net zo trots
als het lukt.
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• Twee onderwijzerswoningen werden gebouwd in Nieuw Aurora (Boven-Suriname),
twee opgeknapt in Moi Taki (aan de Tapanahony): het helpt om professionele leerkrachten naar het binnenland te krijgen en ze daar langer te behouden. Een kwaliteitsimpuls om het onderwijs in het binnenland te verbeteren. (Investering: resp.
€ 61.000 en € 10.000)
• Podosiri, pomtayer, groente en fruit, het zijn goede inkomstenmogelijkheden
voor mensen in het Surinaamse binnenland. Met training en technische assistentie probeerden lokale organisaties in de afgelopen vijf jaar kleine boeren
te stimuleren tot specialisatie en productie op iets grotere schaal, maar het bleek
verre van eenvoudig om mensen daartoe te bewegen. In totaal zijn zo’n 600 kleine
boeren en 19 kleine producentenorganisaties op weg geholpen naar inkomensverhoging. (Investering, met dank aan de Nederlandse overheid: € 333.253).
• “Zonder uw steun hadden mijn zusjes en ik een hard leven en een duistere toekomst
gehad, of zouden we op straat zijn beland. Ik ben trots en blij dat wij nu een goede
toekomst voor ons hebben, dankzij uw steun. Moge God u overvloedig zegenen.”
Dat schrijft Elias, die net klaar is met de lerarenopleiding. Hij, zijn zusjes en zo’n 150
andere (aids)weeskinderen in Tanzania konden afgelopen jaar weer naar school.
(Investering: € 20.000)

Schoolnieuws uit Letland
Niet de leraren van de Kristian David School, maar de
leerlingen zelf vertellen over
hun belevenissen op en rond
de school:
‘Ik vind huisdieren heel leuk en ik verzorg
ze graag. In Grostona hebben wij 16 koeien - 8 melkkoeien, 2 grote kalveren en 6
jonge stieren. Bij de school hebben wij 8
stieren en 3 geiten met 2 jongen. Nieuw
zijn 2 vleeskoeien met een klein kalf en al
heel gauw komt er nog 1 bij. In de zomer
hielpen wij mee met het binnenhalen van
het hooi. Melk en kwark vind ik het lekkerst. Ik kom uit Riga en het is voor mij
interessant dit allemaal mee te maken.’

Foto’s: EBG Tanzania

Daniels (6e klas)

Een samenvatting van inkomsten en bestedingen van het ZZg in 2015
Totaal inkomsten
Besteed aan doelstellingen
Zending
Steun aan de Broedergemeenten in de landen waar we werken.
Diaconaat
Hulp, veelal door kerkelijke organisaties aan de armen in hun
omgeving.
Ontwikkelingssamenwerking
Grote projecten en programma’s, meegefinancierd door
de Nederlandse overheid die de situatie van de doelgroep
duurzaam beogen te verbeteren.
Overige bestedingen
Organisatiekosten
Voorlichting en educatie
Programma’s en projecten
Vrijgevallen subsidieverplichtingen

€
€

1.963.000
1.084.000

€

101.000

€

59.000

€
€

1.023.000
26.000

€
€
€

111.000
163.000
399.000

€
€
€

173.000
244.000
1.501.000

Besteed in Suriname: € 1.010.719. In Tanzania: € 105.804.
In overige landen: € 92.296
Kosten werving inkomsten
Kosten beheer & administratie
Totaal bestedingen

‘Raimond heeft twee schuren gekocht.
Om meer plaats voor de hooischuur te
maken werd de oude afgebroken. Bovendien bouwde hij een stal voor de nieuwe
koeien. Daarbij werd hij geholpen door
Valdis, Raimond L. en een paar oud-scholieren (Janis, Davis, Kristaps).’
Andrejs (7e klas)
‘Met kerst hebben wij een kerststuk opgevoerd. Voor de uitvoering was onze
lerares Juta verantwoordelijk, maar de
tekst studeerden wij in met Anita, de lerares voor literatuur. De lerares voor kunst,
Liga, hielp ons de kostuums in elkaar te
zetten. Ik was de ‘verdrietige dichter’. Ik
schreef sombere gedichten voor de treurwilg, wat echt leuk was. Bijzonder was dat
mijn moeder de treurwilg speelde. Bovendien speelde ook ons muziekensemble.
Mijn klasgenoot was een van de zangers.’
Maris (5e klas)
‘Ons schoolensemble deed mee aan een
muziekwedstrijd. Het was een spannende gebeurtenis. Wij haalden de tweede
ronde en de opwinding was groot. In het
ensemble waren wij met vijf leerlingen,
geleid door onze muziekleraar Raimonds.
Wij oefenen het hele schooljaar en wij
hebben speciaal voor de wedstrijd twee
maanden voorbereid.’
Katrina (7e klas)
(Met dank aan de Vereniging Letlandhilfe)

Mede door de onverwacht hoge ontvangst van nalatenschappen werd het jaar
afgesloten met een positief saldo van € 461.000. Dit bedrag is gereserveerd voor
latere besteding. De verhouding tussen de kosten en baten van de fondsenwerving
(CBF-kostenpercentage) is 11,6%. Vragen? Bel Douwe van Barneveld 030 692 71 88.

Het ZZg ondersteunt momenteel de bouw
van een klaslokaal voor de jongste kinderen in Grostona, zie blz. 5.
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kort kort ZZg kort kort kort
Zendingsfeest 2016
Op zaterdag 17 september, tussen 10.00 en 16.00 uur,
vieren het ZZg en de hele Nederlandse Broedergemeente op het
Zusterplein in Zeist het jaarlijkse Zendingsfeest. U bent er ook
van harte welkom. Surinaams eten en drinken, bazaar, ontmoeting, samen kerken en workshops. Het thema is: ‘Zending: delen
in geloof, hoop en liefde’.

Ineke Alberdaschool

Foto: Herman Hendricks

Kant en klare kopij voor kerken
Kent u onze kopijservice al? Elk kwartaal vrijblijvend een
nieuw concreet ZZg project in uw mailbox, met beeldmateriaal (filmpjes of een fotoserie), tekst voor kerkblad of collecte,
en achtergrondinformatie. Het verplicht u tot niets. U besluit
zelf of en hoe u er in uw gemeente gebruik van maakt. Dit
kwartaal staat de Ineke Alberdaschool in Tanzania centraal.
Kijk op www.zzg.nl/kopijservice en meld u aan.

Schenken via een overeenkomst
Nu er geen notaris meer voor nodig is besluiten steeds meer
mensen om hun vaste periodieke giften aan het ZZg via een
schenkingsovereenkomst te laten lopen (voor minimaal 5
jaar). De procedure is eenvoudig: u meldt ons dat u een overeenkomst voor periodieke giften wilt sluiten. Wij sturen u dan
in tweevoud het door ons al gedeeltelijk ingevulde formulier
toe dat u verder invult, ondertekent en terugstuurt. Daarna
krijgt u een door ZZg ondertekend exemplaar terug en is de
overeenkomst een feit. U kunt óf zelf zorgdragen voor het
overmaken van het overeengekomen bedrag óf een machtiging voor automatische incasso afgeven aan het ZZg.
Een schenkingsovereenkomst kan u belastingvoordeel opleveren. U mag namelijk het hele bedrag, meestal een paar
honderd tot een paar duizend euro per jaar, als gift aftrekken
van de inkomstenbelasting. Of u dat belastingvoordeel voor
uzelf houdt of wegschenkt, is natuurlijk aan u…
Meer weten? Bel of mail met Douwe van Barneveld,
(030) 692 71 88 of d.van.barneveld@zzg.nl

Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 80
info@zzg.nl
www.zzg.nl
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VVV-cadeaubonnen
verzilveren?
Via het ZZg wordt uw cadeaubon
een echt geschenk. Stuur uw bon(nen) naar ZZg, Antwoordnummer
225, 3700 VB in Zeist. Meld eventueel voor welk project uw gift is.
NB. Alleen VVV-bonnen, helaas geen
andere.
Foto: AMD/Diaconie EBGS

Stap in de geschiedenis
De hernhutter zending komt op een bijzondere manier tot
leven door de boeiende verhalen van oud-uitgezonden
ZZg’ers. In de vorige eeuw vertrokken ze naar Suriname. Nu
vertellen ze hun verhaal in woord én beeld. Op de website
www.zendingsverhalen.nl zijn deze verhalen te vinden.
Bent u of kent u ook een oud-uitgezonden persoon met een
mooi zendingsverhaal? Laat het ons weten!

Giften en donaties
zijn welkom op banknr.
NL74 RABO 03752 16936,
t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld
eventueel doel/projecttitel.

Een meeropbrengst voor
een project besteedt het
ZZg aan soortgelijke
projecten. Een gift per
acceptgiro toch bestemmen

voor een specifiek project?
Laat het ons weten.
Minder post ontvangen?
Bel ons of kijk op:
www.zzg.nl/mijn-zzg

