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Want een oud verhaal
heeft niet alles in zich van
onze tijd en een nieuw
verhaal laat vragen open.

Weet je, er zijn
meer dingen te
vertellen dan je
kunt bedenken!
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Kees’ column

Macht, lieve columnverslin
ders, in feite draait het alle
maal om macht. De Me Too
beweging heeft heel wat te
weeg gebracht, met name en
vrijwel uitsluitend gericht op
seksuele intimidatie en mis
bruik. Als je daarbij in ogen
schouw neemt waar de pijlen
op gericht worden, zijn dat
filmregisseurs, politici, re
ligieuze leiders etc. Maar gaat
het wel om seksuele inti
midatie en misbruik? Is het
niet veeleer machtsmisbruik
en intimidatie door machtso
verwicht? Je zult je maar in
een afhankelijke positie be
vinden en daar is iemand die
jou kan helpen. Je wilt filmac
teur of –actrice worden en die
ene regisseur weet wel een
ingang voor je. Staat wel iets
tegenover. Of je voelt je erg
schuldig over iets wat je be
gaan hebt en daar die religi
euze leider met een hotline
met de Allerhoogste, hij weet
wel hoe je van dat schuldge
voel af kunt komen met een
bepaald ritueel. Het probleem
voor deze machtsmisbruikers
tegenwoordig is, dat de
slachtoffers beter geïnfor
meerd zijn, sneller lotgenoten
vinden en hen vervolgens op
hun verantwoordelijk aan
spreken. Het is mooi dat er in
ook in het verleden heel wat
gedaan is met bemiddeling.
Helaas niet onafhankelijk
maar vanuit diegenen in die
machtsposities. Dat begint nu
heel langzaam te veranderen.
Het beste zou zijn bewust
wording bij de machtigen over
de gevaren van hun (over)
macht. Dat een vriendelijk be
doeld verzoek bij de afhanke
lijke overkomt als een bevel
omdat de gunst anders niet
doorgaat. Zelfdiscipline is een
goede zaak maar hoe machti
ger de persoon, hoe moeilijker
die kwalteit.

Kees
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Toespraak

Bertus Stuifbergen

De wereld is één brok ellende
De oorlog in Syrië is nog lang niet voorbij. Nu is
de provincie Idlib aan de beurt om uitgeroeid
en platgebrand te worden. Ook daar zal geen
steen op de ander blijven staan en zullen weer
duizenden onschuldige kinderen, moeders en
ouden van dagen geofferd worden aan de Op
pergod ‘Macht en Heerschappij’. Nog steeds
staat er een metershoge muur in het Beloofde
Land: Israël en Pale
stina strijden volgens
ieders eigen agenda
een machtsstrijd uit.
Miljoenen vluchtelin
gen zitten vast op
een stek die niet te
benijden is: miljoenen
uit Myanmar in
Bangladesh, miljoe
nen uit Afrika in Alge
rije in zogenaamde
Opvangkampen, en
nog vele andere mil
joenen verspreid over
de wereld. Tegen dit
decor gaan we in
Nederland staken
omdat de koek niet
eerlijk verdeeld
wordt. We leven in
een neoliberaal ka
pitalistisch systeem,
in zichzelf roofzuch
tig, omdat werkelijk
alles tot handelswaar
wordt gereduceerd:
onderwijs, gezond
heid, zorg, water en stroom, niets is meer gratis
en aan alles moet verdiend worden. En hoe je
het ook wendt of keert: wij met zijn allen maken
daar deel van uit, bijna zonder dat we het ons
bewust zijn/maken. Dit systeem kruipt in al on
ze haarvaten, niet alleen economisch, ook cul
tureel. Wat niets oplevert moet verdwijnen. Een
Duits filosoof mijmert: in zo’n wereld kan je wel
praten over Hoop, maar deze is niet te funde
ren.
En toch...Telkens zien we weer hoe nieuw le
ven en een nieuwe toekomst dóórbreekt, zien
we een wondertje gebeuren. Vanmiddag het
verhaal van Meindert Mak, een vredesmaaltijd
bestaande uit een aangeklede soep. Ja, zo
gaat dat, ook in de Bijbel waar het gaat over
Sjaloom. Als het roofzuchtig systeem het lijkt te
gaan winnen, als die goddeloze, die schoft met

zijn duistere praktijken de mens onderuit haalt,
slaat het lied van de Bijbelse schrijver zonder
overgang ineens om in een lofprijzing op Gods
trouw en solidariteit...Want bij U is de bron van
leven, in Uw Licht zien wij licht. In onze voorbe
reidingsgroep beginnen we wat te schuifelen
op onze stoelen; Gods trouw en solidariteit...Ja,
dat kan je nu wel zeggen en schrijven...Maar...
Hebben we in onze dagen niet geleerd en is
dat niet steeds dieper in ons vast gaan zitten,
dat dát wat van ‘Omhoog’ is, nu hier beneden
is!! Wie beweert eigenlijk dat als je over God
spreekt dat die van ‘Omhoog’ is?

Ons beeld van God
heeft een levendige
ontwikkeling meege
maakt. We zoeken
het niet meer buiten
de aarde, in een zo
genaamde Boven
natuur, maar midden
in ons zelf, midden
in onze eigen ge
meenschap. Die
goddelijke vonk is
ieder van ons mee
gegeven, zijn woord
is in ons hart gelegd;
we zijn het ons vaak
niet bewust omdat
het ons nooit zo is
doorgegeven. Hoe
leren we opnieuw
naar onszelf en naar
ons binnenste te kij
ken om te ontdekken
dat daar de bron te
vinden is en de
kracht die ons in
staat stelt een we
zenlijke bijdrage te

leveren aan de wereld rondom ons?
Wie gerechtigheid doet zal vrede verwekken.
Zoals de vader van die epileptische zoon willen
ook wij uitroepen: ik geloof, maar kom mijn on
geloof te hulp. We kennen twijfel en angst als
we naar de wereld kijken, soms lijkt het alsof
we ons erin berusten, maar in de schreeuw van
de vader... “Ik geloof, kom mijn ongeloof te
hulp” zit toch nog wat geloof en strijd en verzet.
Als ook wij luid genoeg zouden schreeuwen,
zegt Dorothee Sölle, zou er ook in onze
schreeuw hoop liggen en geloof in deelname
aan scheppende en genezende kracht, het is
één zijn met de kracht van het leven. Het is de
ze kracht van genezen en scheppen, in onszelf
voelen: in deze kracht, handelen en verzet or
ganiseren tegen de dood; daar gaat het om.
Graag wil ik me het verhaal van die goddelijke



4

vonk in mij eigen maken, ik wil erin geloven!
Hoe kan het ook echt míjn verhaal worden?
Kom mijn ongeloof te hulp. Help me dit verhaal
eigen te maken in deze geseculariseerde we
reld om me heen. Het is een schreeuw om sa
menhang, verbinding, ordening in onszelf, in
onze gemeenschap, in ons land en in de we
reld. Samenhang van Zinsvragen en Religie.
We zijn allemaal ongeneeslijk religieus en zoe
ken ook allemaal waar dan ook naar spirituele
heil. Die zoeken we nu vandaag hier bij elkaar.
We willen staan in de traditie die ons is overge
leverd, het verhaal van Abraham, Isaac, Jacob,
het verhaal ook van Jezus onze broeder en ge
zalfde. In die naam van hem willen we ge
noemd zijn: christenen, gezalfden. Hoe we ook
in deze geseculariseerde wereld staan, als
westerlingen zijn we al eeuwen ondergedom
peld in het grote christelijk verhaal.
We hebben het fragment uit de Jacobusbrief
niet gelezen(2, 118): Daden gaan boven woor
den en Gerechtigheid is een vrucht van de vre
de. Zou je ook mogen zeggen: Vrede is een
vrucht van gerechtigheid? Vanuit welke innerlij
ke beweging willen we gerechtigheid doen? Ik
zeg dus... van binnenuit! Dat zal ons steeds
weer aanzetten om in onszelf naar binnen te
kijken en steeds meer bewust te worden dat
dat wat genoemd wordt van ‘omhoog’, feitelijk
genoemd zou moeten worden ‘vanuit ons bin
nenste’. Want zegt de Schrift: “Zijn Geest heeft
God doen wonen in ons binnenste”. En: “Het
woord van God is in u geplant”. (Jacobus 1, 21)
Ons geloofsverhaal vindt daar zijn oorsprong.
Wie langer naar binnen durft met bidden, medi
teren, overwegen zal steeds intiemer omgaan
met die goddelijke vonk, die goddelijke geest,
die innerlijke scheppende en genezende
kracht, die ons meer en meer zal doen hande
len als een rechtvaardige, zal ons een recht
vaardige doen worden die ruimte schept voor
de medemens, die het benauwd heeft, zal ons
maken tot bevrijder en vredestichter.
In diepste zin gaat het erom dit geloofsverhaal
in onze samenkomsten steeds opnieuw te her
inneren en er biddend mee om te gaan. Dit
doorgeven van generatie op generatie zal vre
de brengen in de polder.
Moge het zo zijn.

Thema/Prikgedachte

Bertus Stuifbergen

Als het aan het einde van deze week nog
steeds over Vrede gaat, vrede doorgeven van
generatie op generatie, klotsen in ons hart vele
tegengestelde krachten en gevoelens: geloof

en ongeloof, macht en machteloosheid.
We kijken nuchter de wereld in en zien elke
dag weer opnieuw hoe schoftige streken zijn en
worden uitgehaald, helemaal als onderzoek
journalisten het ene na het andere schandaal
boven water krijgen; misbruik ven kinderen
door katholieke geestelijken, ons belastinggeld
besteedt aan pickup terreinauto’s en unifor
men voor schenders van mensenrechten, geo
politieke leiders die nepnieuws de wereld in
sturen om hele bevolkingsgroepen op het ver
keerde been te zetten.
Wat geef je dóór aan de volgende generatie:
ondanks alles de slogan “Vrede kan voor wie
blijft vertrouwen”. De krampachtige epileptische
wereld vraagt/smeekt om zorg, warmte, nabij
heid, kortom smeekt om gerechtigheid.
Dan is er hoop, dan groeit vrede van micro
naar macro.

Beleefd en aanbevolen

Henk Engel

Ballet

Mijn dochter danst een bloemendans
Met rozen in het haar
Mijn vrouw en ik, wij kijken
Naar ons kind en naar elkaar

Twaalf roze bloemen walsen rond
Maar wij zien er maar één
En in een paar minuten gaan
De jaren door ons heen

Tussen lampen en gordijnen
Danst een ranke, blonde vrouw
Die wij hebben leren lopen
Wat eerst helemaal niet wou

Zij die de allerkleinste was
Begint een nieuw bestaan
Mijn dochter danst een bloemendans
En danst bij ons vandaan.

Dat zongen en speelden we onder andere zon
dag 2 september tijdens de vierde avond van
een ‘Luchtig Slot’ in de Slotkapel in Egmond
aan den Hoef. Een mooie gewoonte om daar
ieder jaar een avond te staan met Achterom en
vorm en inhoud te geven aan het thema van
dat jaar. Het is ook de kraamkamer van veel
nieuwe nummers van Achterom. Dit jaar was
het thema ‘Hou me vast, laat me gaan…’ Een
mooi en uitdagend thema waar we op verschil
lende manieren mee gestoeid hebben. En zo
kwamen we ook bij dit mooie en lieve gedicht
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van Ivo de Wijs, wat Henk van Meegen vervol
gens op muziek heeft gezet. Zo prachtig ver
woord wat het betekent als je kinderen steeds
meer hun eigen weg gaan en zo bij je vandaan
dansen. Maar wel dansen!
Acht september trouwde onze Lotte met haar
Koen. Eerst op 30 augustus voor de wet, maar
feestelijk op 8 september. Samen met hun jon
gens, Ties en Pim. Natuurlijk Is Lotte, net als
Madelief en Roel, al langer de deur uit, zoge
zegd. Zo gaan onze kinderen hun eigen weg,
waar we natuurlijk nog wel op meelopen als
ouders en grootouders. Maar op zo’n moment
danst het toch weer even! En dat 40 jaar nadat
wij in 1978 ja tegen elkaar zeiden: ‘Dorita en
Henk samen’ zeiden we toen o.a. in een viering
van de KGIJ op 1 juli ’78. En we haalden 8
september nog maar eens woorden van toen
naar boven die in die viering klonken: ‘Droom
van een mens’ gaven we de viering mee als
titel. Daarin vertelden we o.a. met de woorden
van Huub Oosterhuis:

‘Iemand, een vriend, een kind, een man,
een vrouw kan je niet ‘hebben’.
Toch zullen we elkaar niet hard vallen om
dat taalgebruik. ‘Iemand hebben
betekent: metiemandzijn, vertrouwd zijn,
getrouwd zijn, bij iemand horen, met
iemand leven. Zo’n iemand is nietik; is
iemand anders, vreemdbekendgezicht;
onachterhaalbaar eigen; niet te hebben;
niet beschikbaar; niet te koop.
Dat weet iedereen die iemand heeft.
Door alle omgangsvormen heen, bestaat
de lijfelijke zielservaring dat wij niet te
hebben zijn, niet te bezitten, niet in te
lijven bij elkaar; dat ik ik ben, en dat jij jij
bent, god zij dank, ‘onachterhaalbaar
eigen’, onschendbare stilte; en dat er
geen grotere liefde is, dan die de gestalte
aanneemt van eerbied, van zien (maar
niet om te begrijpen), van tastend
aanraken (maar niet om vast te
houden).’

Zo zeiden wij indertijd ja tegen elkaar, wij
samen in de samenleving. Niet als el
kaars bezit, maar samen waarin je de
ander de ruimte geeft uit te groeien tot
die persoonlijkheid zoals jijzelf dat zo
graag wilt. Zo hou je elkaar vast en laat
je elkaar ook de ruimte! Dat is liefde. Een
mooie invulling van dat thema ‘Hou me
vast, laat me gaan…’
En zo zaten Lotte en Koen 40 jaar later
naast elkaar en zeiden nog eens nadruk
kelijk ja tegen elkaar. Acht september
zong ik daarbij het mooie lied van Frans

Halsema ‘Voor haar’, wat ook in het program
ma zit met Achterom:

Zij verstaat de kunst van bij me horen
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt
voor twee
In mijn ogen woont ze, in mijn oren
Ze hoort en ziet mijn hele leven met me
mee
Soms begint ze in mijn hart te zingen
Waar het nacht wordt heeft ze lichtjes
aangedaan
En door haar weet ik dan door te dringen
Tot de onvermoede schat van ons
bestaan

Zo alleen maar wil ik verder leven
Schuilend bij elkaar
En als ik oud moet worden, dan alleen
met haar

Zij kent al mijn dromen en mijn wanen
Al mijn haast en al mijn honger en mijn
spijt
Als ik lach kent zij alleen de tranen
Die daar achter liggen in de tijd

Zo alleen maar wil ik verder leven
Schuilend bij elkaar
En als ik oud moet worden, dan alleen
met haar

Zij is meer dan deze woorden zeggen
In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt
voor twee
Maar wie weet een wonder uit te leggen
En een wonder draag ik met me mee

…en ja, deze tekening van woeloem kwam
daarmee natuurlijk ook bovendrijven!....
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Aandacht

Else Lindeboom

Het nieuwe seizoen begint met een aantal goe
de berichten:

Wil Steenpoorte vertelt elders in dit bulletin hoe
het met haar gaat en zij bedankt iedereen
voor het meeleven. Hier wil ik toch nog
even zeggen dat wij heel erg blij zijn dat het
zo goed met je gaat Wil! Zo goed zelfs dat
je alweer werkzaamheden van de pasto
raatsgroep op je hebt genomen. Ook voor
je man Wim vinden wij het erg fijn dat je na
de operatie in juli toch betrekkelijk snel bent
opgeknapt. Jullie hebben dit zware half jaar
echt samen doorstaan en kunnen nu weer
in je eigen huis tot rust komen.

Ook met Go Stavenuiter gaat het redelijk goed.
Hij rijdt al weer auto en heeft allerlei dingen
weer opgepakt. Zelfs een kerngroepverga
dering meegemaakt! Wat fijn Go dat het zo
gaat. Wij wensen jou en Ank het allerbeste
in de komende tijd.

Dan nog een goed bericht:
Paul en Jeanne Baars hopen 9 oktober 60 jaar

getrouwd te zijn. Dat is een felicitatie waard
en daarom vermeld ik als uitzondering hun
adres: Gershwinstraat 241, 1544 NT Zaan
dijk. Ook van ons hartelijk gefeliciteerd Paul
en Jeanne. Weliswaar komen ook bij jullie
pijn en andere klachten om de hoek kijken,
maar nu is het fijn dat jullie dit met jullie kin
deren en andere vrienden kunnen vieren.
Wij wensen jullie een heel fijn feest toe en
hopen dat jullie er van kunnen genieten.

Als er in de vakantie zich ander ziek en zeer
heeft voorgedaan, dan willen wij dit als pasto
raatsgroep heel graag horen, want wij leven
graag mee.

Ik ben weer thuis

Wil Steenpoorte

Lieve vrienden van de KGIJ,

Sinds gisteren, 27 augustus 2018, ben ik weer
thuis.
Tot mijn grote vreugde! Nu wil ik beginnen met
jullie allereerst heel hartelijk te bedanken voor
de wijze waarop jullie met ons hebben meege
leefd in de afgelopen maanden. De vele mooie
kaarten, lieve briefjes en telefoontjes en, niet te
vergeten, de bezoekjes waren hartverwarmend
en hebben ons erg gesteund. We hebben ge
durende de laatste maanden geprobeerd de
moed er in te houden en dit lukte tot voor de
laatste operatie. Toen raakte ik het vertrouwen

in het herstellend vermogen van mijn lichaam
wat kwijt. Ik vond het spannend.
Maar gelukkig verloopt het herstel nu voor
spoedig en dat is ook de reden dat ik gisteren
al naar huis mocht. Hier thuis kom ik beter tot
rust dan in Meerstate.
Nogmaals hartelijk dank allemaal en hopelijk
spoedig tot ziens.
Veel liefs, ook namens Wim.

Van Alles & Nog Wat

Bernadette Pilanen

1. In wiens schoenen wil je staan en waarom?
Ik wil in geen andere schoenen staan dan de
mijne, die passen me goed en zitten als gego
ten. Ik zou niet in de huid van een ander willen
kruipen, ik ben tevreden met mijn eigen velle
tje.

2. In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals de KGIJ) of wellicht
door een andere levensbeschouwelijke of reli
gieuze stroming?
Ik ben eigenlijk opgegroeid met de KGIJ. Ik
kwam vanuit de katholieke kerk mee met mijn
vader als 12 jarig meisje. Alles was nieuw, inte
ressant en erg inspirerend. Ik werd erdoor ge
vormd, ik leerde er vooral om iets van alle kan
ten te bekijken. Vooral mijn deelname aan de
OostWestgroep heeft een diepe indruk ge
maakt, het kennisnemen van het leven achter
het ijzeren gordijn opende me de ogen.
Ik ben niet zozeer geïnspireerd door het geloof
maar vooral door de mensen zelf.

3. Heeft een culturele activiteit je wel eens ge
inspireerd?
Eigenlijk niet. Toen ik nog in Amsterdam
woonde ging ik graag naar het Vondelpark
Open Lucht Theater en de Uitmarkt. Ik genoot
daar volop van. Toen zei ik weleens “Ik kan van
alles proeven, maar smullen kan ik nooit” om
dat ik er toen niet het geld voor had. Nu lijkt het
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wel dat ik er geen tijd voor heb.

4. Waar luister je graag naar en waarom?
Ik ben een echt radiomens. Het is het eerste
wat ik ‘s morgens aanzet en het is het laatste
wat ik weer uitzet. Ik luister graag naar Pinguin
Radio, de opvolger van Kink Fm, een station
zonder reclame met veel nieuwe Indy muziek.
Indy is de afkorting van Independent, onafhan
kelijk van een platenlabel. Je hoort dus num
mers die je nergens anders verneemt, wat
wordt er veel mooie muziek gemaakt.

5. Welk boek ligt er op je nachtkastje?
Geen enkel boek, ik lees niet in bed.

6. Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Ik fiets graag in de duinen, meestal gaan we
pas wat later in de middag dan is het niet meer
zo druk en heb je meer tijd om van je omgeving
te genieten. Op het strand komen we vooral
‘s avonds om lekker met de voeten in het water
te wandelen en te kijken naar een mooie zons
ondergang. Maar ook het Zwaansmeerpad is
prachtig.

7. Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je
dan willen bezoeken?
Noorwegen en dan wel speciaal voor het Noor
derlicht, dat lijkt me adembenemend stilma
kend mooi.

8. Zou je iets verrassends over jezelf willen
vertellen?
Tja de meesten weten al dat ik wat uiteenlo
pende hobbies heb. Volksdansen, tuinieren,
(leg)puzzelen, vooral cryptogrammen, biljarten,
fietsen en wandelen. Ik heb er sinds een jaar
een nieuwe passie bij, Kees en ik zijn beheer
ders geworden op natuurkampeerterrein De
Ruigenhoek in Noordwijk. Nou ja zo staat het in
het groene boekje, feitelijk ligt het het dichtst bij
de Zilk. Wij kamperen al vele jaren op deze
camping en het voelt als mijn tweede thuis.

9. Wat is je levensmotto?
Een stukje tekst van het lied Zoek jezelf van
Kooten en de Bie:

En met makeup van oor tot oor,
stelt zijn vrouw een ander voor,
dus hebben ze nog steeds niet door
dat een glimlach beter staat.

De tekst van dit lied heeft me altijd erg aange
sproken en vooral het stukje wat hierboven
staat. Ik zeg altijd doe maar gewoon, wees je
zelf.

10. Aan welke KGIJer wil je deze rubriek door
geven en waarom?
Aan Daan Simoons. Ik ben benieuwd hoe hij
deze rubriek zal invullen.

Uit de kerngroep

Corine Bart

Op 7 september werd na de zomervakantie
weer vergaderd bij Bernadette Pilanen thuis.
Corine Bart is aanwezig als toehoorder, Go is
er na een lange ziekteperiode gelukkig weer
bij.
De moeder van Bernadette Boom is in de zo
mer overleden. Op de uitvaart waren acht
KGIJers, wat Bernadette zeer op prijs stelde.
De verbouwing van de Vrijburgzaal, nodig om
dat De Cirkel hier in gaat trekken, betekent
voor ons enkele aanpassingen. Onder andere
de plek van het gedachtenisbord.
De herdenking van Jan Ruijter wordt geëvalu
eerd. Er was een mooie opkomst en de bijeen
komst zelf verliep goed. Hans Alma hield als
buitenstaander een verhaal waar we in de na
bije toekomst nog iets mee kunnen. KGIJ heeft
ook financieel een bijdrage geleverd, waarmee
het geheel goed uitkwam.
De komende algemene ledenvergadering op 7
november wordt voorbereid. Belangrijke punten
zijn uiteraard de kerngroepsamenstelling. Drie
leden zijn aftredend en Henk Kaatee gaat nu
echt ophouden met zijn goede werk voor het
bestuur. We hopen op nieuwe kandidaten. Het
thema ‘Op naar KGIJ vijftig jaar!’ in 2021 zal
worden uitgewerkt.
De KGIJwebsite vraagt om een update van
wege de AVG.
Kees heeft de website opgeschoond. Hoe vaak
wordt de website bezocht? Hiervan moet een
analyse worden gemaakt maken. Ook naar de
inhoud van de teksten moet gekeken worden.
De pastoraatsgroep en de vrouwengroep gaan
pas weer vergaderen na de kerngroep, dus
hierover is er nog geen nieuws.
Op 12 oktober is de volgende kerngroepverga
dering bij Ina in Castricum.
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Bedankje

Jan Henneman, Lenie Dijkstra

Beste mensen,

Wat fantastisch dat er zo’n groot bedrag is
‘overgebleven’ van de actie ‘BorgStaan’ en dat
dit in z’n geheel naar het Comité Noodhulp
Asielzoekers IJmond mag. Daarvoor willen wij
via dit berichtje allen die hieraan hebben mee
gedaan hartelijk bedanken. Het is in mijn ogen
één van de sterkste en meest concrete acties
van de KGIJ.
Als Comité Noodhulp hebben wij jaren gekend
dat we honderden mensen op vele wijzen heb
ben kunnen helpen, het zijn er dit jaar mis
schien 15 tot 20 maar het zijn wel degenen die
na 5, 8 of soms 10 jaar nog niet altijd in staat
zijn om er zelf uit te komen. En dat gaat dan
om leges voor hun verblijfsvergunning of ver
lenging hiervan (400 euro), kosten voor een
keuring om te bewijzen dat ze het inburge
ringsexamen niet kunnen halen door een laag
IQ (240 euro) of het aanvragen van het Neder
landerschap (900 euro).
En dan is er nog de ‘papierwinkel’ die met dit
soort procedures gepaard gaan, maar ook met
mijn twee HBO opleidingen heb ik nog moeite
om bij de gemeente aanvragen te doen voor de
Bijzondere Bijstand en wat moet je dan als je
analfabeet bent?
Ik hoor je al roepen: Nederlands leren, prima,
maar begin daar maar aan met een IQ van 55
60...
Kortom er is nog genoeg werk aan de winkel
en dan is een onverwachte gift van de KGIJ
van 315 euro meer dan welkom. En terwijl ik dit
aan het schrijven ben heb ik het al bijna drie
keer uitgegeven, bij wijze van spreken...
Dank je wel KGIJ.

Wereldwinkels en vredeszaken

Informatieve brief gestuurd aan alle
Wereldwinkelmedewerkers

Arthur van de Klashorst

Aan alle Wereldwinkelmedewerk(st)ers.

Geachte Dames en Heren vrijwillig(st)ers van
Wereldwinkels.

Dit document legt een stukje microscopisch on
derzoek op uw bureau, meer dan een kernach
tige achtergrond, dat inzicht geeft in hoe ar
moede in vele arme of Derdewereldlanden is

gekomen. Verslag wordt gedaan over enkele
zeer inhoudelijke en onthullende boeken en
films. Ik bracht tussen 2011 en 2017 een be
zoek aan 160 Wereldwinkels in Nederland en
nam beknopte info mee over de boeken:
’Bekentenissen van een economisch
huurmoordenaar’ (John Perkins, NSA),
’Einde aan de armoede’ (prof. J. Sachs 2005 ),
’Feiten over Globalisering’ (W. Ellwood 2003),
‘IOU, het gevaar van de internationale schul
dencrisis’ (prof. N. Hertz).
Eerder bezocht ik 155160 Wereldwinkels in
het westen van Nederland. In het prille begin
(vanaf 1969) werden in Nederland de eerste
200 Wereldwinkels opgericht met hulp van de
politieke partij PSP (met Van der Spek, Van der
Lek, A.van Es). Zij voerden sterke antimilitaris
tische politiek als oppositie tegenover de vaak
door Nederlandse regering kritiekloos gelaten
buitenlandpolitiek van de VS. Even na 11 sep
tember 2001, (aanslag op World Trade Center
in New York, red.) blijkt dat zelfs een NSA man
stopt met zijn tot dat moment geheime, crimi
nele beroep. Meer waren er van dat soort. Op
het Internationaal Sociaal Forum (december
2004 in Puerte Allegre) verschijnt naar aanlei
ding van een daar gehouden workshop ‘econo
misch huurmoordenaar’ een foto van John Per
kins en een artikel met deze titel. John Perkins
was een economisch huurmoordenaar van de
CIA. Het gepubliceerde boek: ‘Confessions of
an economic hitman’ was in 2006 al in het Ne
derlands vertaald en verscheen in 32 vertalin
gen. Het is geen eenvoudig te lezen boek. Het
werkt beter als je de Koude Oorlog periode
hebt gekend met de enorme voordeelpositie
van de VS tegenover de SovjetUnie toen. Per
kins hield ook een toespraak van 18 minuten
op TEDx podium. In 2009 geeft de internetdo
cumentaire ‘Apologies of an economic hitman’
zijn excuses en inzage in de dood van één pre
sident en noemt drie gedode presidenten:
J.Roldos Ecuador(1981), Omar Torrijos, Pana
ma (1981) en Soekarno, Indonesië (1965).
Tijdens de banken en kredietcrisis in Europa
verscheen in 2012 het boek ‘Geld komt uit het
niets’. Hierin ook de Nederlandse oudbankier,
financieel adviseur Ad Broere en ook meer on
derzoekgegevens over economisch huurmoor
denaars, o.a. John Perkins. Er zijn veel wereld
winkels in Nederland waardoor veel mensen
wat van deze info tot zich kunnen nemen.
Hoe zeker bent u ervan als Wereldwinkelier dat
u de werkelijke achtergrondreden van armoede
niet uit het oog verliest terwijl u tussendoor
allemaal Wereldwinkelproducten verkoopt?
Waar komt die mondiale armoede echt van
daan?
Hoe wordt die veroorzaakt ?
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Het is prima dat u Wereldwinkelier bent van
Fairtrade en kunstnijverheidsproducten.
U bent vrijwilliger.
De Wereldwinkels hebben inmiddels allang een
ander aangezicht, maar hebben nog steeds
dezelfde Fairtradeprincipes. De Chocolade
reep ‘Tony Chocolony’ is populair geworden
vanuit de Wereldwinkel. Er zijn meer verhalen
over goede ontwikkelingen van kleinschaligheid
en aparte ontwikkelingen in Derde Wereldge
bieden in o.a. Magazine ‘One World’. Helaas
verschijnen geen kritische artikelen in dit blad,
wegens grove nalatigheid van vele overheden
en semioverheden om nooit over ‘Economi
sche Huurmoordenaars’ te schrijven, maar wel
één journalistieke vermelding in het Oxfam
Novib Archief 2004, over de Workshop Econo
mic Hitman, in Brazilië, Puerte Allegre Interna
tionaal Forum dec. 2004, toen publiceerde
John Perkins ‘Confessions of an Economic
Hitman’ aldaar.

Raad van kerken Castricum

Daan Simoons

Cursus ‘Zoekend naar
de goede weg in het
leven’ door Marianne
Hamers (counselor/
cursusleider op het ge
bied van interreligieuze
dialoog en ethiek)

Kan ethiek hierin een brug vormen?
Elke dag maken we keuzes en staan we voor
de vraag: “Wat is in deze situatie goed om te
doen?”
Deugden als rechtvaardigheid, moed of wijs
heid kunnen ons helpen bij de keuzes die we
maken. Onze deugden worden gevormd door
onze opvoeding, cultuur, omstandigheden én
religie. Religies kennen overeenkomsten en
verschillen, juist als het gaat over de vragen
van goed en kwaad. Zij kunnen een brug vor
men, een verbinding tussen ons denken en
handelen, een verbinding tussen onszelf en de
ander.
In vier avonden gaan wij ons bezinnen op
ethiek. De eerste avond zal gaan over ethiek in
de Oudheid en het Christendom.
Data: woensdagen 3, 17, 31 oktober en 14 no
vember 2018, Plaats: Parochiecentrum, Tijd:
19.30 – 21.30 uur, Bijdrage: € 5 (inclusief kof
fie/thee)

Poëzie en Geloof:
Bijbelse personages in de poëzie van Michel

van der Plas en Maria de Groot.
Dit jaar zal neerlandica Hanneke Klinkert op
nieuw een cursus geven over religie in eigen
tijdse poëzie. Het komende seizoen zullen we
op Bijbelse figuren geïnspireerde gedichten en
liederen lezen van Michel van der Plas en
Maria de Groot.
Data: De cursus is elke tweede donderdagmor
gen van de maand en zal beginnen op donder
dagmorgen 11 oktober, Tijd: 9.30 – 11.30 uur,
Plaats: de Schakel, Bijdrage: € 20 inclusief kof
fie/thee + reader

Oecumenisch vesper Liturgiekoor: Nieuw
Begin
Op zaterdagmiddag 20 oktober is om 17.00 uur
in de Dorpskerk de eerste oecumenische ves
per van het seizoen 20182019. Dit keer rond
het thema: Nieuw Begin als voorproef van
Kerst. Op Kerstavond wil het Liturgiekoor onder
leiding van Jelle Jan Klinkert met gastzangers
het kerstoratorium ‘Nieuw Begin’ (tekst Huub
Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal) zingen. Dit
oratorium voor koor, solisten, piano en viool
vertelt het Kerstevangelie en verhaalt van het
verlangen naar een ‘nieuw begin’ in onze we
reld.
Deze vesper wordt voorafgegaan door een
liedmiddag. Vanaf 13.30 uur is iedereen wel
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kom om de liederen van Nieuw Begin in te stu
deren en mee te zingen die aan het eind van
de middag om 17.00 uur in de vesper zullen
worden gezongen.
Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage
van € 5 gevraagd voor de muziek.
Voor meer informatie zie: www.rvkcastricum.nl

Duizend stemmen

1000 stemmen zingen Oosterhuis  21 Oktober
Muziekgebouw Eindhoven

De uitvoering
Het programma vóór de pauze begint met ge
zamenlijk inzingen. Daarna geeft Huub Ooster
huis een toelichting op het Lied van de Aarde.
Dit zal dan worden uitgevoerd door het Heli
conkoor, met groot orkest La Passione onder
leiding van Geert Hendrix, directeur van de
Muziekacademie van Lier en docent aan het
conservatorium in Antwerpen.

1000 Stemmen zingen..!
Ná de pauze is de beurt aan zangers en be
zoekers. Componist en dirigent Tom Löwenthal
neemt plaats op de bok en dan... worden de 16
liederen van Oosterhuis, op muziek van Ber
nard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal
en Arjan van Baest uitgevoerd. Vierstemmige
samenzang met groot koor. Ongehoord, onge
kend, onovertroffen
https://www.1000stemmen.nl/1000st

Stem in de Stad is er ook voor diegene
zonder Stem

Stem in de Stad is er ook voor je als je ‘Onge
documenteerd’ bent. Dit zijn personen zonder
recht op verblijf in Nederland, zonder verblijfs
vergunning. Ook wel illegalen genoemd. Het
zijn bijvoorbeeld vreemdelingen van wie de
verblijfsvergunning is verlopen of ingetrokken,
uitgeprocedeerde asielzoekers, personen die
nooit een verblijfsvergunning hebben aange
vraagd, slachtoffers van mensenhandel maar
ook personen die niet terug kunnen naar hun
land omdat hun thuisland niet meewerkt, of ze
niet erkent als onderdaan.

Een verblijfsvergunning heb je in Nederland
nodig om een leven te leiden, bijvoorbeeld als
je aangifte moet doen. Aangifte van de geboor
te van je kind of aangifte van diefstal. Een ver
blijfsvergunning geeft je ook de mogelijkheid
om iets te mogen doen, bijvoorbeeld als je wilt
werken voor een inkomen, vrijwilligerswerk wilt
doen en/of een cursus of opleiding wilt volgen.
Ook kom je zonder verblijfsvergunning niet in
aanmerking voor woonruimte en is medische
en psychische hulp niet vrij beschikbaar.
Als Ongedocumenteerde leef je in voortduren
de onzekerheid. Een mogelijkheid om na te
denken over je toekomst is er niet. Blijf je hier
als illegaal, is er een mogelijkheid op een
(nieuwe) procedure of ga je terug of op door
reis? Om na te denken over je toekomst zijn
tijd, rust, veiligheid, activering en begeleiding
nodig.
Met een kleine groep zeer betrokken vrijwilli
gers bemannen wij een wekelijkse spreekuur
voor Ongedocumenteerden en begeleiden we
een aantal mensen intensief met juridische en
maatschappelijke begeleiding, financiële en
medische ondersteuning en huisvesting.
Door het bieden van een veilige plek, gesprek
ken, aandacht en medemenselijkheid, kunnen
mensen gaan nadenken over een nieuw toe
komstperspectief en weer voor zichzelf beslis
singen gaan nemen. Zodat mensen weer een
leven kunnen leiden.



11

Nieuwsbrief Zienderogen

George de Jong

Introductie
Als voorzitter van de stichting Zienderogen kan
ik melden dat 2017 een topjaar geweest is voor
ons, maar zeker voor de doelgroep van de
stichting; mensen met een beperkt zicht in ar
me landen. De meeste slechtzienden zijn niet
in de gelegenheid om voor zichzelf een beter
zicht ‘aan te schaffen’ zoals wij in ons land ge
wend zijn. Daarom hebben onze vrijwilligers
zich er weer voor ingezet om naar andere lan
den af te reizen, hun spaarzame vrije dagen in
te leveren, en daar brillen aan te meten bij de
minderbedeelden. Er zijn in 2017 totaal 8034
oogmetingen gedaan in 6 landen. Wij hebben
1655 receptbrillen gemaakt en daarnaast zijn
er grote getalen kant en klare leesbrillen ter
plekke afgegeven.
Ook heeft de stichting Zienderogen organisa
ties geholpen met verschillende acties; zoals
vluchtelingenhulp geboden door oogarts Frank
Koole. Hij gaat met een pasbril en pasdoos
naar opvangcentra en meet daar brillen aan en
levert een week later brillen op sterkte af. Ver
der is er bijvoorbeeld een funduscamera ge
schonken aan het ziekenhuis in Floresti  Mol
davië en is er door toedoen van u een pasdoos
met pasglazen beschikbaar gesteld voor een
‘bush nurse’ in Ghana. Dit stelt haar in de gele
genheid om daar in het binnenland oogmetin
gen te doen in lokale dorpen.
Voor 2018 staan er wederom verschillende
missies op de agenda. De eerste succesvolle
missie van dit jaar naar Ambon is inmiddels al
weer achter de rug. Een goed begin... Ik wil on
ze sponsors bedanken voor hun giften, zij zijn
degenen die het mogelijk maken om onze
mensen te laten reizen en ze zo in staat stellen
hun hulp aan te bieden. Ook wil ik u allen vra
gen om onze site te delen met uw kennissen
en hen ons succes kenbaar te maken.
Dank ook aan alle opticiens die vrijwillig en
gratis de brillen voor ons inslijpen en ik kan u
vertellen dat ik soms met grote hoeveelheden
bij hen binnenstap. Maar ze doen het graag en
de meeste zeggen dat het voor het ‘goede doel’
is. Dank mensen, dank!

George de Jong, voorzitter

Verslag Suriname 2018

Marleen van Milgen

21 April was het dan eindelijk zo ver! George
de Jong, Rob Rijna, Marisya Overdijk en ik,

Marleen van Milgen, vertrokken naar Suriname.
De brilmonturen, kant en klare leesbrillen, vi
suskaarten, etc. waren ingepakt en we waren
er klaar voor om flink wat mensen te helpen
aan een gezondheidsbril.

Tijdens deze missie zouden we district Sipali
wini bezoeken, dit is in het binnenland en het
grootste district van Suriname. In samenwer
king met Rob Jansen, een Nederlander die al
meer dan 20 jaar in Suriname woont, was alles
geregeld en wisten de mensen van onze
komst. Rob Jansen was heel gastvrij en nam
ons de eerste avond mee naar zijn huis in Pa
ramaribo voor een kopje Saoto soep. Hierna
werden we naar onze overnachtingsplek ge
bracht. Dit was in een huis van de Mr. Huber
stichting, waar Rob Jansen zich ook veel voor
inzet. Na een nachtje slapen waren we klaar
om het binnenland in te trekken. Er was een
bus geregeld waar we mee naar Atjoeni zou
den rijden. Deze rit duurde ongeveer vier uur
en tijdens deze rit konden we al genieten van
de natuur die Suriname biedt. Eenmaal aange
komen bij Atjoeni zouden we verder reizen per
boot. Dus nadat we alle spullen over hadden
gezet in de boot konden we verder. Op naar
NieuwAurora. Tijdens de tocht zagen we men
sen zich wassen in de rivier, de afwas doen en
zelfs eten schoonmaken. De rivier was hun le
vensbron waar ze alles in deden. Deze bootreis
zou ongeveer één uur duren. Dit was op zich
niet zo’n probleem aangezien de natuur prach
tig was vanaf het water. Echter begon het al
snel te regenen, en dan niet een klein beetje.
We kwamen drijfnat aan bij het resort van me
neer Mandje, dit lag iets verder dan NieuwAu
rora. Meneer Mandje had het resort helemaal
zelf gebouwd en heette ons die middag wel
kom. Dit was onze slaapplek voor de komende
week.
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De volgende dag gingen we op weg naar
NieuwAurora, dit was 10 minuten varen. En
daar aangekomen zaten er al flink wat mensen
te wachten op ons. Dus zetten we gauw alles
op en gingen we aan de slag. Marisya deed
een visuscheck en controleerde de oogdruk,
daarna gingen de mensen naar Rob en mij en
deden wij een oogmeting. Als ze een (lees)bril
nodig hadden gingen ze naar George. Zo gin
gen we er lekker doorheen. Wat opviel was dat
de mensen vaak slecht Nederlands konden,
voornamelijk de ouderen. Er werd hier Sara
makaans gesproken, dit is een creooltaal wat
afkomstig is van de weggelopen slaven toen
tertijd. Gelukkig waren er een aantal mensen
aanwezig die konden vertalen en die ons de
rest van de dag hielpen. We hadden vandaag
90 mensen gezien waarvan we helaas niet
iedereen van konden helpen. Sommige ogen
waren al zo slechtziend door glaucoom of mat
geslagen corneae dat we ze niet beter konden
laten zien met een bril. Dit was soms wel lastig
uit te leggen en begrepen ze ook niet altijd.
We waren rond vier uur klaar en konden nog
wat relaxen bij het resort en waar ’s avonds
ook ons eten werd klaar gemaakt door Marit
(vrouw van Rob Jansen).
De volgende ochtend gingen we weer terug
naar NieuwAurora voor de tweede ronde. We
hadden de dag ervoor wat mensen moeten te
leurstellen en die wilden we vandaag toch nog
wel helpen. Alles stond snel weer op zijn plek
en we konden weer! We hadden dezelfde routi
ne als de dag ervoor en gingen lekker zo. Na
een kleine lunchpauze om één uur gingen we
weer door tot ongeveer vier uur waarna we
weer teruggingen naar het resort. Hier kregen
we van meneer Mandje nog een tour op het
terrein van het resort en een stukje van de ach
terliggende jungle. Hij vertelde ons over ver
schillende soorten planten, bomen en dieren
die we zagen. Dit was erg leuk om te doen! Na
de tour schoven we weer aan om te eten en
keken we weer uit naar de volgende dag.
Goejaba stond vandaag op het programma, dit
was een dorpje stroomopwaarts en was 15 mi
nuten varen. Het was een vrij groot dorp in ver
gelijking met NieuwAurora en lag uitgestrekt
aan de waterkant. We konden in het dorpszaal
tje onze spullen uitstallen. Er zaten nog niet
veel mensen op ons te wachten, die moesten
blijkbaar nog wakker worden. Maar zodra de
eerste mensen kwamen opdagen druppelden
er steeds meer mensen binnen. We hadden
hier goede/fijne tolken tot onze beschikking. Dit
waren voornamelijk jongeren die in Paramaribo
naar school gingen en tijdelijk hun familie op
zochten. Zonder deze tolken zouden de metin
gen een stuk moeilijker zijn verlopen. Mensen

begrepen vaak ook niet wat een oogmeting in
hield en kostte het ons vaak al veel tijd om de
LandoltC uit te leggen. Uiteindelijk hadden we
vandaag nog aardig wat mensen gezien en
kunnen helpen.
De volgende dag gingen we weer op weg naar
Goejaba, er zouden deze dag ook schoolkinde
ren komen die we zouden screenen. Er waren
door de schooljuf al wat kinderen geselecteerd
die zeker gezien moesten worden. Er was on
der andere een meisje met een forse exotropie
(buitenwaasts scheelzien) die we door hebben
moeten verwijzen naar Paramaribo. Bij de ou
deren zagen we veelal diepe cataract (staar),
pterygium (het slijmvlies groeit dan in een drie
hoekige vorm over het hoornvlies) en cornea
(hoornvliesbeschadiging) aandoeningen.
We hadden bedacht de volgende dag een vrije
dag in te lassen. We hadden op aanraden van
meneer Mandje een jungle tour in Gunzi gere
geld. We werden vroeg opgehaald omdat het in
de middag anders te warm zou zijn. Eerst kre
gen we een tour door het dorp heen, waarbij de
gids vertelde dat het een typisch traditioneel
dorp was met verschillende rituelen. In de jun
gle achter het dorp zagen we in de verte nog
aapjes rennen door de bomen, heel gaaf! De
middag hebben we nog wat kunnen relaxen en
met het avondeten sloot een filmcrew bij ons
aan. Deze zou ons de komende twee dagen
filmen en interviewen over het werk wat we de
den. Dit alles zou uitgezonden worden op 1
voor 12, een Surinaamse televisiezender.
De volgende ochtend gingen we nog verder
stroomopwaarts naar Grantatai, wat grote
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slang betekend. Hier werden we welkom gehe
ten op de openbare school door Theo. We
zouden hier schoolkinderen meten maar in de
ochtend zagen we voornamelijk ouderen. De
vertaling werd gedaan door de schooljuffen.
Tijdens onze werkzaamheden werden we ge
filmd door 1 voor 12 en werden er interviews
gedaan. Na onze lunch zagen we een groep
schoolkinderen waarvan sommige overduidelijk
een bril nodig hadden. Marisya en Rob Jansen
gingen nog op pad om een aantal mensen
thuis te meten, deze mensen waren aan huis
gebonden. Hier zijn nog een aantal kant en
klare leesbrillen voorgeschreven. Dit was onze
laatste dag in het binnenland en de volgende
ochtend zouden we terugkeren naar de stad.
30 april namen we afscheid van meneer Mand
je en zijn resort en gingen met de boot op weg
naar Atjoeni. Echter begon het als snel te rege
nen en werd er een afdekzeil geregeld voor
ons als hele grote paraplu. Na een uur kwamen
we aan in Atjoeni en gingen een stop maken bij
de school daar. Hier hebben we in een ochtend
ongeveer 120 kinderen gezien, waarvan meer
dere kinderen een bril nodig hadden. We ver
baasde ons soms om het weinige zien van de
mensen hier en het gaf dan ook voldoening om
ze te helpen met een bril.
Echter zaten er afgelopen dagen ook mensen
tussen die deden alsof ze slecht zagen omdat
ze graag een bril wilden. Dit was voor ons er
wel uit te filteren gelukkig. Marit deed deze
ochtend bij iedereen een bloeddrukmeting,
waaruit bleek dat het merendeel hoge bloed
druk hadden. Mensen waren hier onwetend
over, net zoals over diabetes. Waar we vaak
nog wat uitleg over probeerde te geven.
Na deze drukke ochtend in Atjoeni gingen we
op weg naar Brownsweg om wat te lunchen en
onze weg te vervolgen naar Paramaribo. Een
maal in Paramaribo aangekomen reden we
langs het kantoor van 1 voor 12 om de filmcrew
af te zetten. We kregen hierbij nog een uitge
breide rondleiding door het gebouw van de
trotse presentator.
Hierna werden we afgezet bij de Mr. Huber
stichting en haalde Rob Jansen voor ons roti
kip en konden we de avond wat bijkomen.
De komende twee dagen zouden we oogmetin
gen uitvoeren in de stad. Er was voor ons plek
bij het commissariaat van Sipaliwini te Parama
ribo. Echter was het 1 mei, de dag van de ar
beid, wat hier groots gevierd wordt en dus was
het gebouw zelf gesloten. We zouden buiten
moeten meten en er zaten al flink wat mensen
op ons te wachten. De tamtam werkte goed
hier. We zouden hier een groep Indianen me
ten die Rob Jansen had geregeld, maar toen hij
de groep mensen had zien wachten had hij de

Indianen afgezegd. En zouden zij de volgende
dag komen. We hebben deze dag heel wat
mensen gezien waarvan er een aantal ook echt
een bril nodig hadden en die we daarmee blij
hebben kunnen maken. Aan het einde van de
ze intense dag werden we door Rob Jansen en
Marit meegenomen om te gaan uit eten. Dit
was erg gezellig en zagen we wat van het cen
trum.
Onze laatste meetdag gingen we weer terug
naar het consulaat, en ook dit keer zaten er
weer een heleboel mensen op ons te wachten.
We hadden een heleboel mensen kunnen
voorzien van een bril. Aan het einde van de
dag waren we moe maar voldaan. We gingen
terug naar ons huis en werden die avond weer
opgehaald door Rob Jansen, Marit en haar
zus. We zouden met z’n allen uit eten bij Sari
nah. We hadden hier heerlijk gegeten op onze
laatste avond. We besloten de volgende och
tend nog wat sightseeing Paramaribo te doen
onder begeleiding van Rob Jansen, voordat we
afscheid moesten nemen van Suriname.

We bezochten op onze laatste ochtend Fort
Zeelandia, dit was erg indrukwekkend. Voorna
melijk doordat er ons verteld werd dat daar de
decembermoorden plaats hadden gevonden. In
het museum zagen we hoe de geschiedenis
zich had ontwikkeld door verschillende invloe
den van andere landen. Tot slot liepen we een
stuk over de waterkant en door de palmentuin.
Uiteindelijk werden we 3 mei weer bij vliegveld
Zanderij afgezet en namen we afscheid van
Rob Jansen en bedankte hem voor zijn hulp en
zorgen.
Na alle brilorders ingevoerd te hebben konden
we concluderen dat we in totaal 933 mensen
hebben gezien. Waarvan 318 kant en klare
leesbrillen zijn voorgeschreven en we 196 bril
len gaan maken hier in Nederland, welke later
worden opgestuurd en uitgedeeld worden door
Rob Jansen. Al met al een geslaagde missie!



14




