
Overzicht projecten Wormerland geeft om.. 
 

1990 Polen, Wormer geeft om Piotrkow 

Jarenlang hebben Wormerlanders pakketten zorgvuldig samengesteld. Veel mensen, 

waaronder Arie Booman en zijn vrouw voelden zich betrokken bij het lot van de Polen. 

Daar samen bouwen met Rode Kruis, diverse kerkgemeenschappen, Sociale Dienst onder 

de bezielende aansturing van ons Poolse contact Margaretha Leczak. 

Plannen maken, maaltijden bereiden, groente kweken, gezondheidszorg, tafeltjes avond, 

spullen en geld voor scholen, ziekenhuizen, kindertehuis, vrouwenopvang. Te veel om 

alles op te noemen, het was hartverwarmend. Een oecumenisch initiatief was geboren. 

 

1998 Zuid-Afrika, project Crèche Masungulo. 

Familie Kleij uit Wormer kwam in contact met Nol en José Jansen die een kindercrèche 

ondersteunde. Samen met de leiding van de crèche werd het voedingsprogramma 

verbeterd, er werden groenten verbouwd en kookfaciliteiten uitgebreid. De crèche 

groeide van 78 naar 115 kinderen. In juli 2009 is Wormerland een actiedag 

georganiseerd met veel activiteiten, waarbij de fam. Jansen en de ambassadeur van 

Zuid-Afrika aanwezig waren. 

 

2005 Peru, School voor gehandicapte kinderen in Santo Tomas. 

Een kleine school, slecht bereikbaar op 3500 meter hoogte, leerkrachten moeilijk te 

vinden. 

Maria Ines was ons contactpersoon in Peru, uit een eerdere werkperiode daar, zij trok 

zich het lot aan van deze kinderen. 

We hebben met geld en middelen van onze sponsors en de Wormerwieken een leslokaal 

opnieuw kunnen inrichten, leermiddelen aangeschaft, speeltoestellen laten bouwen en 

leerkrachten kunnen bijscholen voor het speciaal onderwijs. 

 

2005 Bosnië, Ouderen in Zenica via Dorkas 

In 2005 hebben we besloten om beiden projecten op te pakken. 

Dorkas had samen met diverse kerken een groep ouderen die geholpen moesten worden. 

Door uw donaties kon er een bijdrage geleverd worden voor voedsel, verwarming en de 

bouw van nieuwe onderkomens. 

 

2009 Tanzania, Kleuterschool in Kilangala 

Je kunt stellen dat dit project het levenswerk is van de fam. Hendricks. In 2009 besloot 

de werkgroep dit project voor scholing in Klilanga te ondersteunen. Het project is in 2006 

gestart en helaas overleed Ineke Hendricks in dat zelfde jaar. 

In 2008 werd de kleuterschool geopend, in 2009 werden plannen goedgekeurd om de 

school verder uit te bouwen tot een basisschool. 

Wormerland geeft om heeft kunnen bijdragen aan de inrichting van de 2 klaslokalen, 

lesmaterialen en de aankoop van een stuk land voor het verbouwen van maïs. 

 

2013 Peru, Vrouwenopvanghuis Sonqo Wasi, Cusco 

Via een bestaand contact in Peru kwam bij ons de vraag of wij een Nederlandse 

psychologe in opleiding konden ondersteunen in haar werk. Een jaar lang heeft zij hulp 

kunnen bieden en tegelijkertijd ervaring opgedaan.  

 

2014 Nederland, Timon: Opvang jonge moeders in Amsterdam 

Er zou in 2014 een nieuw opvanghuis komen, de verbouwing duurde langer dan gepland. 

Dit jaar zijn we er op bezoek geweest en rondgeleid. Moeders, bewoners en buren zorgen 

in goede harmonie voor elkaar. Wormerland geeft om heeft bijdrage kunnen leveren om 

het woonplezier te verbeteren. Dit project zullen we nog enige tijd ondersteunen. 

 

2018 Tanzania, Afbouwen laatste klassen lagere school in Kilangala 

 

Nieuwsbrief ontvangen? Geeft het door aan Frank Post of Lubbert de Boer 

U kunt uw bijdrage aan onze acties storten op giro: NL57 INGB 0009 967 733 t.n.v. 
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