
De Missietent 
 

Al jarenlang zet de missietent zich in voor goede doelen in Afrika. Het leuke hiervan is, 

is dat elke Oldenzaler hier jaarlijks op de Kermis zelf een prijs mee kan winnen. Met 

een minimum van €0.20. Wij zijn met een jonge groep mensen uit Oldenzaal tussen 

de 18 en 28 jaar die zich hier jaarlijks weer voor inzetten. 

We zijn een enthousiaste groep jongeren die het erg leuk vinden om hier jaarlijks weer 

mee bezig te zijn om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het goede doel. 

K.J.M.V. de Missietent is al jaren een begrip in Oldenzaal. Al meer dan 100 jaar is de 
vereniging aanwezig tijdens de Oldenzaalse najaarskermis en er is in de loop van de 
jaren niet veel veranderd, zelfs de plek naast het oude stadhuis is al jaren onze 
standplaats. 
 

 
 
Tijdens dit evenement, dat ieder jaar in het laatste weekend van september wordt 
gehouden, verkopen wij lootjes voor € 0,20 per stuk. Het grootste voordeel van deze 
loten is dat er altijd prijs is! Dit kan variëren van een hoofdprijs, zoals een auto die wij 
in 2009 mochten verloten, of een troostprijs in de vorm van wat snoepgoed. De prijzen 
worden ter beschikking gesteld door de Oldenzaalse ondernemers. De opbrengst is 
bestemd voor onze goede doelen. Voor informatie over de verschillende goede doelen 
verwijs ik u graag naar projecten op onze website. 
 
K.J.M.V. staat voor Katholieke Jongere Middenstands Vereniging. Een jongere 
vereniging die is opgericht om diverse paters en fraters financieel bij te staan bij hun 
ontwikkelingswerk. Door de terugloop van deze missionarissen hebben wij nu ook 
gekozen om een aantal andere vormen van ontwikkelingshulp financieel bij te staan. 
Voorwaarde is echter dat zij allen een link met Oldenzaal hebben. Om ook dit jaar weer 
een recordopbrengst te behalen kunnen wij niet zonder de hulp van u! Onze standplek 
is in de Kerkstraat, gelegen tussen de Ganzenmarkt en de Groote Markt. Wij hopen u 
natuurlijk te zien tijdens de Oldenzaalse najaarskermis! 
  



De missietent steunt onder andere 

Kicks 4 Africa 

Stichting Kicks4Africa heeft als doel om jonge kinderen in en rond 
achterstandsgebieden in Zuid-Afrika te voorzien van voornamelijk tweedehands 
voetbalschoenen en andere sportartikelen om op die manier positief bij te dragen aan 
hun (sportieve) ontwikkeling en hen hierdoor hoop te geven, perspectief en afleiding 
te bieden ter voorkoming van criminaliteit, verslaving en andere problematiek. Ik wil 
ervoor zorgen dat alle kinderen die via MAVU Sport Development voetballen, voortaan 
voetbalschoenen kunnen dragen! MAVU, onder leiding van oud-Oldenzaler Bram van 
Wijck en Kenneth Neluvhalani, coördineren ter plaatse de uitgifte van de schoenen 
aan kinderen die het nodig hebben. 

  

Stichting Kajsiab 

Kajsiab is actief als kleinschalig initiatief om bewoners in het arme achterland van Laos toegang 

te bieden tot scholing en gezondheidszorg. Zij doen dit onder andere door het runnen van een 

traditioneel restaurant en overnachtingsplekken in het meer toeristische gedeelte van Laos. 

Door het stilvallen van de inkomsten uit toerisme door Corona is er een nijpende situatie 

ontstaan voor primair levensonderhoud. Als Missietent hebben wij hier gelukkig een steentje 

in bij kunnen dragen. 

  

Himiriza 

Himiriza is een landbouwproject in hartje Afrika. Het project houdt zich bezig in 
Burundi, een van de armste landen in Afrika. Een van de problemen binnen dit land 
speelt zich af binnen de landbouw. Er zijn namelijk niet genoeg middelen om het land 
te bewerken en ontginnen. Himirizi doet er alles aan om de mensen hier te kunnen 
helpen met hun landbouw. Door bijdragen van de Missietent heeft Himirizi al onder 
andere kunnen voorzien in het opzetten van een bananenplantage en gezond houden 
van de veestapel. 

 


