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De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen 

en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich 

elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan zuster Willy van 

Mer, missiezuster in Kameroen, en missionair werker Jet Nauta in Mexico centraal in 

de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en 

missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede 

en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere 

toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.  

Zuster Willy van Mer (72) heeft een dubbele roeping; zij is religieus en verpleegkundige. In 

2003 kwam zij naar Kameroen, nadat zij vele jaren in andere Afrikaanse landen had gewerkt. 

‘Ze hadden iemand nodig in de kliniek en samen met een medezuster ben ik ernaartoe 

gegaan.’ Zij kwamen eerst in het zuidoosten van Kameroen terecht bij de pygmeeën en 

moesten letterlijk de bush in. Het kostte hun behoorlijk wat overtuigingskracht om de 

kinderen te kunnen vaccineren tegen ziektes als DTP, polio en meningitis.  

Na anderhalf jaar werd zij door haar congregatie naar het noordwesten van Kameroen 

gestuurd. In Baba runt zuster Willy de kliniek, waar inmiddels professionele lokale krachten 

werken. Zij organiseert de verpleeg- en kraamafdeling, maakt de roosters, controleert de 

boeken, doet consultaties en bij gecompliceerde bevallingen wordt steeds haar hulp 

ingeroepen. 

Dan zijn er ook nog de projecten waar zuster Willy zorg voor draagt. Dankzij de steun van de 

parochie Kerkdriel liggen er tien zonnepanelen op het dak van de kliniek, zodat er voldoende 

stroom is voor operaties, echografieën en licht tijdens de bevallingen. ‘Het was meer dan 

eens voorgekomen dat het licht uitviel tijdens een bevalling.’ Gelukkig behoort dat tot het 

verleden.  

 

Zuster Willy is nu een vluchteling met een tas. 

In oktober moest zuster Willy Kameroen verlaten. Het werd te gevaarlijk in het deel waar zij 

werkte. Toen een aantal religieuzen werd vermoord en opstandelingen dreigden haar te 

ontvoeren voor losgeld, besloot zij te vertrekken. Na bijna veertig jaar inzet voor de ander 

was zij opeens zelf vluchteling met een reistas. Nu hoopt zuster Willy snel weer terug te 

kunnen keren naar haar geliefde Kameroen om daar haar missie voort te kunnen zetten. 

 

Het verschil maken voor bedreigde Maya’s. 

Missionair werker Jet Nauta (48) is tot diep in haar ziel geraakt door het lot van de inheemse 

bevolking in Mexico.  

Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San 

Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden 

in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten.  

https://www.sipaz.org/?lang=en


Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt kwetsbare groepen, stuurt 

waarnemers naar de gebieden zodat de Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land 

dat interessant is voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten die er 

liggen. De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of nog erger, 

vermoord. Jet: ‘We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het geweld 

escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij zoeken ook 

mensen op in de inheemse dorpen die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de 

bergen onder een zeiltje bivakkeren.’ En dat brengen Jet en haar collega’s internationaal 

onder de aandacht. 

 

In de strijd worden zij gesteund door het bisdom en de parochies. Sipaz werkt samen met de 

basisgroepen van de katholieke kerk. Via verschillende eigen media informeren Jet en haar 

collega’s over de situatie in het zuiden van Mexico. ‘Wij geven in de gemeenschappen 

workshops over onderwerpen zoals het oplossen van conflicten. Mensen kunnen dan zelf 

werken aan een duurzame vrede,’ vertelt Jet. ‘De inheemse bevolking organiseert zich voor 

het behoud van hun leefgebied en moeder aarde. We erven de wereld niet van onze ouders, 

maar lenen deze van onze kinderen.’ 

 
Wees solidair! 

Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken Willy en Jet een verschil voor 

de mensen met wie zij hun leven delen. Wilt u bijdragen aan hun werk?  

 
Tijdens de Week Nederlandse Missionaris zal de MOV bus achter in de kerk staan, ook 

willen we de collecte in het Pinksterweekend bij u aanbevelen die speciaal voor dit doel is 

bestemd. Ook kunt u uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de parochie 

NL34RABO 0127 8014 05 o.v.v. WNM of rechtstreeks op rekeningnummer NL30RABO 0171 

2111 11 t.n.v. WNM te Den Haag. 

Meer informatie over de WNM vindt u op: www.weeknederlandsemissionaris.nl 
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