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Ripples of Hope…

WIM HASSELMAN | Founder MissionInvest

‘Hoop doet leven!’ Een bekend gezegde dat ons mis
schien nauwelijks raakt zolang het ons voor de wind
gaat. Waar heb je dan eigenlijk hoop voor nodig? Alles
is maakbaar geworden; bijna alles ligt binnen ons
bereik...dat dachten we tot voor kort! Inmiddels weten
we wel beter.

iemand die een aantal klussen voor ons kan doen’. Nog
geen week later was ik er al aan de slag: een consultancyklus voor zes maanden, twee dagen per week. Zo zorgt
God! Ik kreeg weer hoop, de energie kwam terug en er
is weer een gezond perspectief om MissionInvest stap
voor stap verder uit te bouwen; Soli Deo Gloria! Ook
bij andere projecten zie ik weer meer perspectieven
ontstaan en gaan we stap voor stap weer naar het
‘nieuwe normaal’.

Ook onze welvarende maatschappij kwam zomaar
tot stilstand, we voelden ons kwetsbaar. We keken
uit naar een positief signaal; klampten ons er aan vast
en hoopten dat het snel beter zou worden!

Nuts2:
hét bomenproject
In Nederland hebben we het enorm goed; de overheid
springt bij in sectoren die economisch hard getroffen
met gegarandeerd
rendement!
het maatschappelijk senti
zijn door de crisis en de gezondheidszorg ligt op een

Onvoorstelbaar hoe snel
ment van overmoed en optimisme kan omslaan naar
Ik kan u
angst, moedeloosheid en pessimisme.

hoog peil. Maar...wij zijn slechts een uitzondering op

volledig
de wereldbevolking. Wij behoren slechts bij de 15%
vanmeer
de meest bevoorrechte mensen in de wereld.
bijpraten en
En dat gold voor mij net zo goed. Ook ik liet me even
Ofwel…85% heeft het vele malen minder dan wij. En
toegespitste informatie geven over dit project.
negatief meeslepen en voelde me als startend onder
nemer kwetsbaar. Klantaf
spraken ver
dwenen uit de
Plant
u mee
aan nieuwe bomen
agenda...voor
lopig geen
business..!

zelfs een paar miljard mensen leeft in grote armoede.

voor
hoopvol
leven
in Afrika?
Met een
elkaar
kunnen we
de wereldproblemen

niet op-
lossen. Wel kunnen we verschil maken in het leven van
Er kwam een wending
mensen, van gezinnen met kinderen.
Neemt u gerust contact met mij op.
toen een relatie mij belde
Ik ben er diep van overtuigd dat we geroepen zijn
en ‘zomaar’ uit belang
om naaste voor de anderen te zijn; om die ‘beker koud
stelling vroeg hoe het me
water aan te reiken’. Laten we hen hoop en perspectief
in de crisistijd vergaat. Ik
geven! Niet alleen voor dit leven, maar ook het pers
vertelde hem zoekende
pectief op een leven met God!
te zijn naar een nieuwe
Hoop op God, dat maakt uiteindelijk het echte verschil.
interimopdracht. Hij was
even stil… en zei: ‘Nou dan
In deze eerste nieuwsbrief laten we u iets proeven
moeten we maar eens
van welke ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn
doorpraten, want wij zijn
om met MissionInvest samen te werken aan ‘Ripples
al een jaar op zoek naar
of Hope’.

GERARD KLIJN

Nuts2: Bomen voor een betere wereld!
Het project Nuts2, waar Gerard Klijn nauw bij betrokken is, heeft als missie om de beste
leverancier in Afrika te zijn van biologisch gekweekte Pecannoten bomen. De pecannoten die
deze bomen zullen gaan geven, leveren gegarandeerde omzet op voor de boeren in Afrika,
verbeteren de werkgelegenheid én verminderen de lokale honger. Gerard Klijn aan het woord:
Wat doet Nuts2 en welk doel heeft dit
project?
“Wat wij doen is vooral boeren toegang
bieden tot de internationale markt. We
werken eigenlijk met twee typen boeren.
Er zijn boeren die al pecannoten bomen
hebben, maar nog geen toegang tot
de internationale markt. Hen helpen wij
bijvoorbeeld d.m.v. lokale partners de
export op gang te brengen.

Bijkomend voordeel lijkt te zijn dat zodra er bomen geplant zijn, dit positieve
vruchten afwerpt op het klimaat. Dat is
zo fantastisch! Er is bijvoorbeeld minder bodemerosie omdat bomen veel
beter in staat zijn regenwater vast te
houden. En natuurlijk leveren bomen
een positieve bijdrage aan de CO2 reductie. Dit had ik er niet bij bedacht
toen we aan het project begonnen.”

Daarnaast zijn er vele boeren die jaarlijks
gewassen verbouwen. Denk aan toma
ten, mais, pompoenen etc. Echter, dit is
arbeidsintensief en onderhevig aan aller
lei ontwikkelingen. Pecannoten bomen
zijn voor de boeren een veel duurzamer
gewas dat tegelijk jaarlijks repeterend
inkomen oplevert. In dit project kunnen
we de boeren een stuk onafhankelijk
heid bieden op een hele duurzame manier mét gegarandeerde omzet. Daar
naast is er voor zowel de familie, als ook
in de oogsttijd voor lokale mensen, meer
werkgelegenheid.
In Afrika is er een grote groeimarkt voor
dit project met hoogwaardige opbrengst.
We willen heel graag heel veel boeren
helpen aan een betere toekomst!“

Waarom zou je dit project graag onder
de aandacht willen brengen bij investeerders?
“Dit project is anders dan: ‘geef je geld
en je bent het kwijt’. Wij brengen iets
duurzaams op gang met zichtbare resultaten die meetbaar zijn. Dit project levert echt rendement op en heeft enorme lokale en internationale impact. Je
kunt bouwen aan een toekomst voor de
medemens op een eenvoudige manier.

Wat zie jij in dit project als belangrijkste toegevoegde waarde?
“Je ziet nu veelal dat boeren ontzettend
afhankelijk zijn van de opbrengst van
hun jaarlijkse gewassen; met alle onze
kerheid van dien. Met dit project kunnen
we de boeren een gegarandeerd eerlijk
inkomen geven mét een gezonde marktpotentie. Dit project geeft daarnaast de
kans een stukje harde valuta te betalen
naar de boeren. Daardoor draagt dit
project echt bij aan armoedebestrijding
en honger.

Dit project is opgebouwd uit allemaal
puzzelstukjes. Puzzelstukjes van duur
zame partners, lokale instanties, syste
men, boeren, tot het selecteren van de
meest kwalitatieve kwekerij. Je kunt
hiermee een bijdrage leveren door je
Afrikaanse medemens een duurzaam
toekomstperspectief te bieden. Dat hierdoor daadwerkelijk harde valuta voor
de lokale boeren ontstaat en export
gecreëerd wordt, is iets waar een land
als Afrika echt op zit te wachten.
Ik ken Wim Hasselman al jaren. Ook
hij is voor mij een puzzelstuk in het zoeken naar investeerders die dit project
van harte willen ondersteunen.

Met elkaar kunnen we de puzzel com
pleet maken. Dat is mijn wens en hoop.”
Zie je Gods zegeningen in je werk
terug?
“Mijn vreugde zit niet persé in het geld
verdienen, maar de impact die ik zie op
het leven van mensen. Als we meer
boeren aan kunnen sluiten zijn dat zege
ningen. Een zegen in Gods koninkrijk
heeft een menselijke huidskleur; die
heeft ogen en een hart. Dat is een mens.
Daar doen wij het voor. En ja, geld ver
dienen is ook belangrijk, zelfs nodig om
een project goed te ontwikkelen. Maar
ik ervaar zegen vooral in menselijke
relaties, in het wandelen in bestemming,
in het zien dat iedereen tot zijn of haar
-of mag ik zeggen Zijn- doel komt. Het
is mijn wens dat iedereen zijn of haar
puzzelstukje aan mag leggen om zo ook
dit project tot zegen te laten zijn.”
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met gegarandeerd
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Plant u mee aan nieuwe
bomen voor een hoopvol
leven in Afrika?
Er is voor dit project
€ 250.000 nodig met een
lening voor vijf jaar. Dit project
staat garant voor een gezond
rendement én volledige
zekerheid.
Neemt u gerust contact
met mij op!

Er is voor de gevangenis
zending van Freek Vermaak
€ 45.000 euro nodig om
35.000 bijbels te drukken.

CityBibles

Helpt u mee deze geweldige impact
te vergroten? Namens Freek
Vermaak alvast heel veel dank!

Missie Freek Vermaak:

Omdat het Nieuwe Testament alle informatie bevat hoe men
de Heere Jezus Christus kan leren kennen als Redder en
Verlosser, drukt City Bibles moderne aantrekkelijke Nieuwe
Testamenten en probeert deze wereldwijd te verspreiden.
De City Bibles zijn doorgaans gepersonaliseerd door middel
van een cover waarmee de ontvanger zich identificeert.
Verder bevat ieder Nieuw Testament een korte introductie
over de genade van de Heere Jezus Christus. Op dit moment
zijn meer dan 2,5 miljoen City Bibles gedrukt en wereldwijd
verspreid in meer dan 40 talen. Het aantal titels bedraagt nu
ca. 700. De City Bibles worden gratis of tegen kostprijs be-
schikbaar gesteld. City Bibles heeft ook een gratis Interactieve
Bijbel app ontwikkeld waarin men het Evangelie kan lezen,
luisteren en zien. City Bibles distribueert de Nieuwe Testamenten in samenwerking met de lokale kerk, de lokale zendingsorganisatie en de lokale gelovige.

City Bibles
City Bibles, gestart in 2009, heeft de overtuiging dat alleen
het Evangelie levens kan redden in deze donkere wereld. Het
meest effectieve instrument daarvoor wordt in Jesaja 55:11
genoemd: “Het Woord van God keert nooit leeg terug”.

Budget
Dit jaar wordt er opnieuw een oplage bereikt van 500.000
City Bibles. De verwachting is met de komst van de Interactieve
Bijbel app dit aantal verder zal groeien. Door de dringende
vraag vanuit nieuwe projecten heeft City Bibles in 2020
behoefte aan extra financiering. Daarvan is € 45.000 nodig om
35.000 bijbels te drukken voor het specifieke project van
gevangeniszending Freek Vermaak in Zuid Afrika: ‘Freedom
behind bars’. Helpt u mee deze geweldige impact te vergroten?

Gevangeniszending in Zuid Afrika ‘Freedom behind bars’
Freek Vermaak, voormalig crimineel, leidt nu de gevangenis
zending in Zuid Afrika. Zijn leven werd radicaal veranderd
toen hij Jezus Christus aannam als zijn Heere. Hij besloot in de
gevangenissen aan gevangenen de ‘vrijheid in de Heere Jezus’
te verkondigen. Dit gebeurt nu al 18 jaar. De laatste tijd is zijn
zendingswerk sterk groeiend. Sinds begin 2019 staat de over
heid het zelfs formeel toe om in gevangenissen de City Bibles
te verspreiden. Bijzonder is dat ook bewakers naar een City
Bible vragen. Dit alles heeft zo’n geweldige impact, dat er nu
dringend behoefte is aan vele City Bibles: ‘Vrijheid achter de
tralies’! Wat een teken van hoop dat op deze manier gevan
genen van genade mogen horen in hun vaak uitzichtloze
situaties.

“To go to all the prisons in South Africa
and preach the Gospel of the Lord Jesus Christ
to the inmates and officials.”

WIM HASSELMAN

Deze eerste nieuwsbrief heb ik met veel plezier samengesteld. Het liefste zou ik alle projecten aan u presenteren,
maar dat is onmogelijk. Leest u vooral op www.mission-invest.com over projecten die om fondsen vragen of waarin
u kunt investeren. Bij investeringen zijn rendementen van gemiddeld 4% mogelijk! Neem gerust eens contact op om
hierover door te praten. Er staan nog meer mooie projecten op stapel waar ik u in de volgende nieuwsbrief over
vertel. Zo ben ik druk bezig met het opzetten van een netwerk met foundations in Amerika.
Het is mijn gebed en passie om samen hoop te creëren voor onze medemens. Samen kunnen we het verschil maken
en iets in beweging brengen…rimpelingen die zich verspreiden en steeds groter worden. Bidt en helpt u mee?

MissionInvest wil christelijke hoop en perspectief bieden in een gebroken wereld. Door krachten te bundelen van stichtingen, ondernemers en
fondsen wil MissionInvest impact realiseren en dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk.

whasselman@mission-invest.com | 06-20956215

Afmelden klik hier

