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Jan-Jaap van Peperstraten:
“Ik hoorde deze week goed nieuws uit Beieren. Daar 
had iemand 160.000 euro achter gelaten op het altaar 
van een kerk. Die gift was voor Afrika. Daar moest ik 
gelijk even aan denken bij deze stelling. Nou is het 
voor de Kerk in Duitsland een hele andere situatie. 
Die wordt namelijk gefinancierd met belastinggeld. In 
Nederland is de Kerk afhankelijk van giften. Ik hoop 
toch ook dat mensen daarom ook nog steeds iets aan 
ons willen geven. Al was het alleen maar omdat er dan 
een plek is waar mensen kunnen horen dat het goed is 
om te geven aan mensen in nood.”

Eric Holterhues:
“Jezus zegt toch niet voor niets: ‘Wat gij aan de min-
sten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.’ 
Dat is geen vrijblijvend geluid, het is een opdracht. 
We moeten de Kerk steunen, maar ook mensen die in 
armoede leven. Wat mij betreft, ligt het in elkaars ver-
lengde. Als je alleen aan ontwikkelingshulp geeft en 
er niet in investeert dat het geluid van het Evangelie 
te horen blijft door te geven aan de Kerk, dan ben ik 
bang dat dit geluid kan verdampen. Tegelijkertijd, als 
je alleen zou geven aan je plaatselijke kerk, vergeet je 
het zuidelijk halfrond van de wereld.”

Jan-Jaap van Peperstraten
“De kracht van de Kerk is bovendien dat de Kerk 
overal is. We hebben een enorm netwerk. Het klas-
sieke model van ontwikkelingssamenwerking is wat 
mij betreft al lang achterhaald. Voorheen tuigden we 
een massieve organisatie op en harkten we miljoenen 
binnen met spotjes. Vervolgens liepen we daarmee 
arrogant Afrika binnen met de houding: ‘Wij zullen 
dan wel even uitmaken hoe je het beste Afrikaan kunt 
zijn.’ Dat werkt niet. Hulpverlening is situationeel 
en afhankelijk van plaats, cultuur en lokale kennis. 
Daarin kan de Kerk een heel belangrijke rol spelen, 
want via haar is het veel gemakkelijker om in contact 
te komen met lokale mensen en organisaties.”

Eric Holterhues:
“Iets wat in de katholieke traditie sterk naar voren komt, 
is dat wij een wereldkerk zijn. Er is een solidariteit tussen 
het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Dat is ook de 
oorsprong van Oikocredit. Wij verstrekken microkredie-
ten in landen op het zuidelijk halfrond, mogelijk gemaakt 
door mensen op het noordelijk halfrond. Dat doen wij 
vanuit lokale kantoren met lokale partners. Met micro-
kredieten maken we mensen zelfredzaam. We geven ze 
geen vis, maar een hengel. Een microkrediet is een inves-

tering met financieel rendement en een positieve impact 
op de samenleving. Oikocredit is opgericht door de 
Wereldraad van Kerken. Die zag noden in Azië, Afrika en 
Latijns Amerika en bedacht een oplossing. Niet door het 
geven van geld, maar door ondernemerschap te stimu-
leren. Hiermee wil ik maar zeggen: er zijn verschillende 
manier om armoede te bestrijden. Dat kan door te geven, 
maar het kan ook door te investeren.”

Jan-Jaap van Peperstraten:
“Ook moeten oplossingen voor armoede soms elders 
gezocht worden. In mijn ogen is onder andere de voed-
selbank in Nederland al lang geen oplossing meer, hoe 
veel goed werk die ook doet. Dat begint er al mee dat 
je een fatsoenlijk salaris zou moeten verdienen als je 
werkt; een salaris dat je niet direct in zijn geheel hoeft af 
te geven aan de huisbaas. Er ontstaat in Nederland dan 
armoede, simpelweg omdat we niet hebben gezorgd 
voor voldoende betaalbare woonruimte. De oplossing 
ligt meestal op een andere plek dan het probleem. Zeker 
in landen met extreem veel armoede.”

Door Sjoukje Dijkstra

Jan-Jaap van Peperstraten is pastoor in Heemstede.
Eric Holterhues is directeur van Oikocredit Nederland.

Stelling: ‘Ik geef liever geld aan 
ontwikkelingshulp dan aan mijn 
plaatselijke kerk’

78,8% oneens

21,2% eens
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“Een herleving van aandacht voor de 
biecht zou zowel psychologisch als theo-
logisch terecht zijn.”
PREDIKANT A. VAN DE WEG 
IN REFORMATORISCH DAGBLAD

Naast mij eet een vrouw een hele citroen. 
Ik herhaal: Een héle citroen. Alsof het een 
appeltje is. #hoedan #treinleven
@PICSBYLENE

“De beelden die nu bestaan van Joden in 
Nederland zijn anders. Joden zijn bang, 
Joden draaien Europa de rug toe. Joden 
zien het in dit deel van de wereld niet 
meer zitten.”
RABBIJN LODY VAN DE KAMP 
IN NEDERLANDS DAGBLAD

Frenkie de Jong liet overigens wel weten 
alleen voor 86 miljoen aan Barcelona ver-
kocht te willen worden als een fors deel 
van dat geld in de zorg voor oude een-
zame mensen gaat zitten.
 - Nee, zei ie niet. Maar je hoopt het ergens 
toch. Dat dat een keer gebeurt. 
#ZUSTERIMMACULATA
@ROZEMAHILBRAND


