
In dit portfolio vindt u een aantal artikelen en teksten 
die ik geschreven heb. Ze zijn bedoeld om u een beeld 
te geven van mijn schrijfstijl.  

Teksten schrijven doe ik al mijn hele leven. Spelen met 
taal en woorden zit sinds mijn geboorte in mijn bloed. 
En in de loop van de jaren heb ik een uitgebreid  
arsenaal aan teksten opgebouwd voor uiteenlopende 
doelgroepen. Interviews en artikelen voor kranten en 
vakbladen, teksten voor kerk- en verenigingsbladen, 
persberichten, teksten voor websites, teksten voor  
folders, columns, weblogs, crowdfundingsprojecten en 
nieuwsbrieven... Ik heb het allemaal al eens geschreven. 

Door mijn brede ervaring in zowel de zakelijke markt als de goede doelen sector ben ik in staat om 
me in elke doelgroep in te leven en mijn schrijfstijl daar op aan te passen. Uit informatie die ik van 
mijn opdrachtgevers krijg of uit gesprekken die ik met mensen voer weet ik snel de essentie van de 
boodschap te halen en te vertalen naar sprekende teksten.  

Het is lastig om uit dat grote arsenaal een keus te maken. Ik heb in dot portfolio gekozen voor ‘recent 
werk’ dat ik als freelance journalist geschreven heb voor de Gelderse Post, een grote regionale huis-
aan-huiskrant die wordt uitgegeven door Achterhoek Nieuws. Daarnaast heb ik een aantal columns 
gekozen die te vinden zijn op mijn weblog en een beknopt overzicht van andere opdrachtgevers. 

Opdrachtgevers en personen die ik vanuit ‘Schrijven en Doen’ en ‘de Gelderse Post’ gesproken heb 
omschrijven mijn werkwijze als ‘persoonlijk, prettig, no-nonsense en plezierig’ en spreken hun waarde-
ring uit over de teksten die ik schrijf. “Je hebt een prettige hand van schrijven” of: “Ik snap niet hoe jij 
uit mijn warrige verhaal zo’n helder artikel hebt kunnen maken dat mij ook nog handel heeft opgele-
verd.”  

Ik hoop hiermee voor u een helder beeld te scheppen en ga graag met u in gesprek over de vraag 
wat ik voor u mag Schrijven en Doen. 

PORTFOLIO VAN  WALTER HOBELMAN 

Tekstschrijver & freelance journalist 
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https://www.geldersepost.nl/reader/24734/145023/laat-oude-ijsselstreek-maar-een-asterix-gebiedje-worden
https://www.geldersepost.nl/reader/25819/165047/fien-snelting-heeft-een-goed-verhaal#printpage
https://www.geldersepost.nl/reader/25836/177777/samen-problemen-oplossen-tijdens-de-herfstfair#printpage
https://www.geldersepost.nl/reader/25812#p=14


Als ze facebook zou hebben, dan had ze ongetwijfeld 
zelf met veel uitroeptekens en smileys een bericht de 
wereld in geslingerd: ”WOW!!!! Ik ben geselecteerd 
om de ‘transformational leadership training’ te gaan 

volgen bij African Renewal Ministries!!!!!”  
Maar helaas….onze sponsordochter en -zus Cordine in 
Oeganda heeft geen facebook en dus zal ik als trotse 
‘sponsordad’ deze mooie mededeling maar  
wereldkundig maken. 

Even voor de duidelijkheid. African Renewal Ministries (ARM) is de organisatie waar de Uganda Child Care Founda-
tion (UCCF)  mee samenwerkt. En voor die laatste stichting ben ik actief als vrijwilliger. Sinds 2007 zijn wij als gezin 
de sponsors van Cordine, een talentvolle jongvolwassene die keihard werkt aan haar droom om ooit ambassadeur 
van Oeganda te worden in Nederland. Ik bedoel maar… 

We hebben Cordine mogen ontmoeten toen ze in 2010 met het Mwangaza koor in Nederland was. En in 2013 ben 
ik bij haar thuis geweest in Oeganda, ergens in de middle of nowhere in de uitgestrekte buitengebieden rondom het 
dorpje Kakuuto. Ik heb haar moeder en opa ontmoet en een aantal broertjes en zusjes en andere familie. Een indruk-
wekkende ontmoeting die onuitwisbaar in mijn geheugen staat. En dat kwam vooral omdat Cordine mij toen vertelde 
van haar ‘ambassadeursdroom’. Tot die tijd wilde ze namelijk verpleegster worden, maar ze had ontdekt dat dat niet 
echt bij haar paste. Ze wilde leidinggeven en een spreekbuis zijn voor haar leeftijds- en landgenoten. Ik kon het alleen 
maar toejuichen en haar bemoedigen. In de tijd daarna hebben we er via brieven zo af en toe over verder ‘gepraat;’ 

Cordine als leider. Het past bij haar. Dat bewees ze tijdens die ontmoeting in 2013. Ik was niet alleen bij haar, maar 
met een groep Fortune ondernemers die het koffieproject van UCCF ondersteunen. Allemaal ‘mannetjes’ die niet 
om woorden verlegen zitten, mannen die weten wat leidinggeven is en soms met een gezonde kritische blik keken 
naar het werk dat UCCF samen met pastor Fred in Oeganda allemaal doet. We kropen met elkaar de kleine hut van 
Cordine in en ‘de mannen’ hadden allemaal het hoogste woord over wat ze zagen en meemaakten. Het duurde Cordi-
ne op een gegeven moment een beetje te lang, ze wilde haar verhaal vertellen. En zonder dat iemand haar aanspoor-
de of een seintje gaf sprak ze plotseling, met een duidelijk vermanende toon in haar stem, de voor mij sindsdien histo-
rische woorden:”Can you all be quiet please? I want to tell you my story.” Zelden heb ik een groep mensen zó snel stil 
zien worden. 

En daar stond ze….onze sponsordochter en ze vertelde haar verhaal. En daarna bleef het nog behoorlijk lang stil. 
Want Cordine had haar droom gedeeld, ze had verteld welk effect de kindsponsoring op haar leven en dat van haar 
familie had gehad. Het betekende voor haar dat ze de kans kreeg om naar school te gaan, om te gaan dromen over 
later en daaruit was haar passie ontstaan om zich later in te zetten voor al die kansarme kinderen die er in haar om-
geving rondlopen. Mijn vaderhart zwol van trots. En bij het verlaten van haar huisje zei een van mijn reisgenoten tegen 
mij “die Cordine, die komt er wel. Wát een kracht straalt ze uit. De manier waarop ze ons stil kreeg…gewéldig.” 

En nu, begin 2017 komt dan dit mooie bericht. Cordine wordt de komende maanden getraind, geschoold en uitge-
daagd om haar leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Zodat ze wellicht ooit, op een dag, als ambassadeur van Oe-
ganda in Nederland haar geloofsbrieven mag overhandigen aan onze koning en koningin. Je moet wat te dromen heb-
ben toch? En mocht het anders gaan, dan weet ik zeker dat ze haar competenties in Oeganda in zal zetten om ande-
ren de kans te geven hetzelfde traject van scholing en groei door te maken. 

Kindsponsoring. Het is zó ongelofelijk waardevol! Het geeft kansen aan kinderen die zóveel kunnen, maar zo weinig 
hebben. Het geeft richting in hun leven, het helpt ze om geestelijk en lichamelijk te groeien, het geeft hoop aan directe 
familie, het draagt bij aan een gezond zelfbeeld en het versterkt het zelfvertrouwen. Maar vooral versterkt het het 
vertrouwen in die ene hemelse Vader, die als geen ander weet wat ieder mens nodig heeft. 

Sponsor jij al een kind? Dat kan natuurlijk persoonlijk of als gezin, maar ook als school, bedrijf, kerk of vereniging. Kijk 
op www.uccf.nl/kindsponsoring Kom in beweging! Ik heb liever dat je een kind sponsort, dan dat je dit bericht ‘liked’. 
Maar allebei mag natuurlijk ook. 

“CAN YOU ALL  

BE QUIET,  

PLEASE?” 

http://africarenewalministries.org/what-we-do/leadership-development/transformational-leadership-training-tlt/
http://africarenewalministries.org/
http://www.uccf.nl/
http://www.uccf.nl/
https://www.fortune.nl/koffieproject-in-oeganda/
http://www.uccf.nl/kindsponsoring


De brievenbus heeft geklepperd en 
mijn zoon brengt (spontaan, dat dan 
weer wel) de post bij me op kantoor 
(we hebben namelijk geen hond die 
dat kunstje kan). “Iets van UCCF”, zegt 
hij op een toon van ‘dat is niet voor 
mij’.  
Aan het formaat van de envelop kan ik 
al zien dat er iets inzit waar ik blij van 
ga worden en inderdaad….er komt 
een brief van onze sponsordochter 
Cordine te voorschijn. Deze keer 
maar één brief in plaats van zeven 
(zoals een tijd geleden). Maar dat maakt niet uit. 

Het is heerlijk om te lezen wat ze de afgelopen tijd heeft meegemaakt. Ze bedankt voor een aantal ca-
deaus die we haar hebben gestuurd, ze leeft mee met onze familieomstandigheden, ze reageert op vra-
gen die we de vorige keer hebben gesteld en het voelt allemaal net alsof ze naast me zit. 

Mijn gedachten gaan terug naar 2013 en dan vooral naar zondag 2 juni, de dag dat ik bij Cordine thuis 
in Oeganda mocht zijn. Wat een dag was dat! Ik wens het elke sponsorouder toe, om een bezoek te 
brengen aan je kind, ergens op de wereld. Het is niet altijd haalbaar helaas, maar het verrijkt de relatie 
met je sponsorkind. Het heeft echter ook een keerzijde….je betrokkenheid en liefde nemen toe. 

Ik ben iemand die houdt van mooie quotes. En in de brief van Cordine die ik nu krijg staat er eentje die mij 
inspireerde om deze blog te schrijven. Cordine schrijft:”Your letter is more than money to me.”  En ik ge-
loof dat dat waar is. Niet alleen Cordine zal dat zo ervaren, maar ik denk dat elke sponsorkind dolblij is 
met post van zijn/haar eigen sponsor. 

Vorig jaar heb ik een inspiratie dag meegemaakt die door Compassion was georganiseerd. We bezoch-
ten natuurlijk ook het kantoor in Apeldoorn. Daar staat in supergrote letters op de muur: “Vriendelijke 
woorden zijn als honing voor de ziel, ze zijn zoet en gezond voor het lichaam”(uit de Bijbel: spreuken 16 
vers 24) en een medewerker van Compassion stond daar lang bij stil. “Veel sponsorouders beseffen niet 
hoe waardevol het schrijven van brieven is. De sponsorkinderen putten er kracht uit en het versterkt hun 
zelfbeeld “ik ben geliefd en ik tel mee” 

Daarom deze korte blog, om iedereen die via Compassion, Red een Kind, Dorcas, Woord en Daad, 
Up4Us, UCCF of welke andere organisatie dan ook een kind in de wereld ondersteunt aan te moedigen 
om te schrijven naar je sponsorkind. Er komt een lang weekend aan voor veel mensen, misschien is dat 
een mooie kans om tijd te maken om vriendelijke woorden (honing) op een sponsorbrief ‘te smeren’. 

Zullen we doen wie het eerst klaar is? 

VOOR IEDEREEN DIE EEN 

SPONSORKIND(JE) 

HEEFT. 



Behalve het freelance werk voor Achterhoek Nieuws heb ik ook voor  

andere opdrachtgevers mogen werken.  

Hieronder vindt u linkjes naar een aantal voorbeelden. (klik op de afbeeldingen)  

Al voordat ik met Schrijven en Doen begon heb ik een 

mooi project uitgevoerd voor Vermeulen Lichtarchitec-

tuur. In verband met het tienjarig bedrijfsjubileum is er 

in 2011 een boek verschenen waarin tien toonaange-

vende projecten die door Vermeulen waren uitgevoerd 

extra werden belicht. Ik heb dat hele project verzorgd 

en begeleid. Tot op de dag van vandaag wordt het boek 

gebruikt als ‘visitekaartje’. In 2015 heb ik voor Vermeu-

len ook de teksten mogen schrijven voor de nieuwe  

bedrijfswebsite www.lichtendekerk.nl  

Voor mijn toenmalige werkgever Focusplaza was ik in 

2008 mede verantwoordelijk voor het jubileummaga-

zine dat verscheen in verband met het tienjarig jubile-

um van deze unieke netwerkorganisatie in de food– en 

DHZ retail. De teksten van de interviews zijn door ande-

ren geschreven, alle andere tekst komt van mijn hand. 

Ook voor Bruil vastGoedonder-

houd heb ik alle teksten voor de 

nieuwe website geschreven. 

Daarnaast heb ik voor Bruil vast-

Goedonderhoud diverse andere 

teksten mogen verzorgen voor 

onder andere nieuwsbrieven. 

http://www.lichtendekerk.nl
https://issuu.com/walterhobelman/docs/pr03_13eu68_jubl._boek_definitief
https://issuu.com/focusplaza/docs/focusplaza_inspiratiemagazine
http://www.lichtendekerk.nl/
http://www.bruilvastgoedonderhoud.nl/


Ook aan  het UCCF magazine dat in 2016 door deze 

goede doelen organisatie is uitgegeven heb ik tekstueel 

en redactioneel meegewerkt. 

In dit magazine is alles te lezen over het geweldige werk 

dat deze organisatie doet, samen met haar partneror-

ganisaties in Oeganda. 

Ruim 900 kinderen kunnen dankzij een Nederlandse 

sponsor, naar school, krijgen te eten en ontvangen me-

dische zorg. Daarnaast worden de families en gezinnen 

waar deze  kinderen wonen gemotiveerd en geholpen 

om zelfredzaam te worden. 

Daarnaast hebben onderstaande bedrijven gebruik gemaakt van de diensten van  

Schrijven en Doen of doen dat nog steeds:  

Schrijven en Doen 

Walter Hobelman 

Guido Gezellestraat 61 

7081 AT Gendringen 

06-10972173 

walter@schrijvenendoen.nl 

www.schrijvenendoen.nl 

https://issuu.com/uccfnederland/docs/uccf_magazine_issuu
http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_Media-Markt-Doetinchem,158952,-11
http://www.vitaalopweg.nl/
http://www.webshopads.nl/
http://www.caretravel.nl/
http://www.erikbardelmeijer.nl/
http://www.ikwordmaatje.nl/project/stichting-jobzzpmaatje
http://www.schrijvenendoen.nl/
http://www.geldersepost.nl/
http://www.azora.nl/
http://www.muziekschooloostgelderland.nl/
http://www.yfc.nl/

