
bijzonder logo

Het logo van het Anne Zernike Fund is ontworpen door zr. Nelleke Schiere. 
Zelf zegt zij daarover: ‘Het logo stelt de wereldwijde spirituele verbinding 
tussen vrouwen voor. Het kan worden opgevat als een compositie van vijf 
vrouwensymbolen die samen de vijf continenten voorstellen. De vrouwen 
buigen hun armen licht alsof ze boeken vasthouden, in dit geval bijbels 
– het boek van het leven. Zo vormen ze een decoratief logo voor het Anne 
Zernike Fund.’ 

Om met de deur in huis te vallen: het 
gaat goed met haar. Zo langzamerhand 
wordt het Anne Zernike Fonds steeds 
bekender.

Reisbericht uit Tanzania
Sjoukje Wethmar en Elze Jongsma zijn op reis in 
Tanzania om een aantal projecten te bekijken die met 
geld van doopsgezind Nederland worden gesteund. 

Hoe is het toch 
met Anne?
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Die bekendheid komt mede doordat 
de voorzitter van het Anne Zernike 
Fund (azf) ook voorzitter is van de 
Landelijke Federatie van Doops-
gezinde Zusterkringen (lfdz). Dat 
brengt vrouwen bij elkaar. Daarnaast 
hebben alle bestuursleden hun eigen 
netwerk, dat druk wordt gebruikt voor 
fondsenwerving. In de Nederlandse 
doperse context wordt met enige 
regelmaat gecollecteerd, al dan niet 
via Doopsgezind WereldWerk. Maar 
dat is nog maar de helft van het 
verhaal. Het is de bedoeling dat het 
geld ook wordt uitgegeven, en daar-
voor moeten weer andere netwerken 
worden aangeboord. En die strekken 
zich maar liefst wereldwijd uit. 

Als bestuur hebben we besloten 
mogelijk een workshop te verzorgen 
tijdens het komende Doopsgezind 
Wereldcongres in Harrisburg, vs 
(2015). Ook zijn er plannen om een 
boekje uit te geven bij de mooie dvd 
‘Om it leauwen en de sinnigens over 
Anne’ – die hebt u toch al wel aan-
geschaft of minimaal bekeken? De 
dvd is gemaakt door Omrop Fryslân 
in samenwerking met de ads, en dus 
zijn we ook met de ads in overleg 
over een bijpassend boekje. De hoop 
is dat we dat kunnen meenemen naar 
het Wereldcongres om daar aandacht 

te vragen voor Anne Zernike en het 
Fonds. Ook werken we aan een 
nieuwe folder in diverse talen (Engels, 
Duits, Spaans en misschien Frans), 
om met gulle hand rond te strooien 
in de hoop op respons van zowel 
gevers als gebruikers.

Langzamerhand zoeken en vinden we 
onze weg naar de vrouwelijke theolo-
giestudenten van doperse of anabap-
tisten-signatuur, voor wie het fonds is 
opgezet. We bieden beperkte aanvul-
lende beurzen aan, maar ook onder-
steuning bij de vaak moeilijke positie 
die vrouwelijke predikanten wereld-
wijd hebben in de her en der 
‘heer’sende culturen. 

Het bestuur bestaat op dit moment 
uit voorzitter/penningmeester 
zr. Antje van Dijk – het is haar bedoe-
ling het voorzitterschap over te 
dragen zodra er een geschikte kan-
didate is – ds. Coot Winkler Prins als 
secretaris, dr. Iris van der Tuin die 
zich over de studiebeurzen (toetsing 
e.d.) buigt, en ds. Christien Duhoux-
Rueb met pr in haar portefeuille. 
We hebben onlangs afscheid geno-
men van ds. Thijn Thijink die iets 
meer van haar rust wil gaan genieten, 
maar bij gelegenheid nog optreedt 
als onze ambassadeur met-bijzon-
dere-opdracht. <<

Portret van Anne Zernike 
door haar man Jan Mankes, 
omstreeks 1916

Vandaag ga ik met Sjoukje mee naar de afdeling fysio-
therapie van het ziekenhuis in Shirati. We logeren in het 
Community Centre, aan de achterkant van het ziekenhuis. 
Dat betekent dat je of om het gebouw heen moet lopen, 
of gebruik moet maken van een weggetje langs enkele 
privéhuizen, en vervolgens langs de leprozenkolonie 
loopt. Dan klauter je over een paar enorme stenen, waar-
na je op een soort betonnen pad komt dat weer de offi-
ciële route is. Als je langs de hiv-kliniek loopt en linksaf 
slaat, kom je bij de fysiotherapie. Deze afdeling is in 
eerste instantie door een Nederlandse ergotherapeut 
ingericht, waarna Sjoukje er veel heeft gewerkt. Zij 
onderricht fysiotherapeuten, vrijwilligers en ouders in 
het omgaan met gehandicapte kinderen. Ze heeft onder 
meer Mary opgeleid en veel spullen en materialen meege-
bracht. De afdeling doet niet veel onder voor de afdeling 
in het grote opleidingsziekenhuis kcmc in Moshi. In onze 
ogen blijft het schamel, maar voor de situatie hier voldoet 
het prima. George Kennedy is de fysiotherapeut.
Ik zit te kijken hoe Sjoukje bezig is met een klein jongetje. 
Zijn moeder heeft onder leiding van Mary veel met hem 
geoefend, en dat kun je merken. Maar wat ben ik blij met 
mijn gezonde kleinkinderen!

Safina
Voor de middag staat een bezoek aan het weeshuis 
‘Safina’ op het programma. Dat is voortgekomen uit 
activiteiten van vrouwen om hiv-wezen op te vangen. 
Er zitten nu elf kinderen in het huis. Ze zitten allemaal 
op school en de oudste twee jongens, Joshwa en Richard, 
hebben hun examens voor grade 3 en grade 4 gehaald. 
Het Safina-project wordt ondersteund door de doops-
gezinde gemeente Wageningen en van hen hebben we 
een aantal vragen meegekregen. We maken veel foto’s van 
vrolijke, blije kinderen, die lief met elkaar omgaan. De 
jongste is een jaar of acht. Er is ook een nieuw meisje: 
Happiness Omalla (als je toch zo’n naam hebt!). Als ze de 
hele school – primary en secondary – doorlopen hebben, 
moeten ze verder reizen voor de highschool, want die is 

hier niet. Ze behouden weliswaar hun ondersteuning, 
maar gaan bij ‘relatives’ wonen om verder te leren. 
Leah – de initiatiefneemster van het weeshuis – is in 
Chicago voor een kankerbehandeling. Daarom heeft ze 
geregeld dat Eliza Mise met ons meegaat. Dat blijkt haar 
schoondochter te zijn. We hebben natuurlijk wat kleine 
cadeautjes bij ons, en daar wordt door de kinderen mee 
gespeeld. Daarna worden we rondgeleid door Mama 
Safina, de vrouw die als een moeder voor de kinderen 
zorgt. Het huis ziet er heel schoon uit, maar het is wel 
pover. Er ligt een nieuw glanzend dak op: dat is klaar. 
De waterpomp, zo’n 400 meter verderop, werkt. Er is een 
stal en een omheining voor het vee: 20 geiten en 12 
koeien. De koeien zien we niet, want die worden een stuk 
verderop gehoed door een herder. En er lopen nog wat 
kippen over het terrein. Het buitenspeelgoed staat op het 
landje voor het huis. 

Water
Al met al krijgen we een positieve indruk. Op onze vraag 
welke problemen er zijn, wordt snel duidelijk: het water. 
De pomp doet het goed, maar het is een eind lopen vanaf 
het huis. Ze zouden graag een pomp willen om het water 
dichter bij het huis te krijgen. We vragen waarom ze geen 
gebruik maken van goten. Zo’n groot dak moet aardig wat 
water kunnen opvangen. En er staat een grote gemetselde 
watertank. Het antwoord is dat de goten nog opnieuw aan 
de daken moeten worden bevestigd. Misschien zal dan de 
opvang van regenwater een beetje gaan helpen. Want als 
het hier regent, regent het ook goed: we hebben de 
laatste dagen flinke buien meegemaakt. 
We zijn vrolijk door iedereen uitgezwaaid toen we terug-
reden. We waren met de ambulance van het ziekenhuis, 
en een zeer ervaren chauffeur: mr. Mbarack. De weg was 
zo slecht, met zulke kuilen, keien en gaten, dat de auto 
regelmatig vastzat. We hebben geprobeerd te bedenken 
hoe het is als je met een akelige fractuur over zo’n weg 
moet worden vervoerd. Dankzij mr. Mbarack kwamen we 
gelukkig toch veilig bij ons Community Centre aan! <<

tekst Elze Jongsma

tekst Christien Duhoux-Rueb


