Wat een avontuur!
Als we de reis een titel mee mogen geven, dan is het wel “U maakt ons één, U bracht ons tezamen”.
En dat geldt niet alleen voor de groep jongeren die de twee weken durende reis ondernam naar
het René Kids Centre in Rehoboth, Namibië, maar ook voor de samenwerking met de mensen daar.
Het was een avontuur om naar die plek toe te gaan en tegelijkertijd ook een geestelijk avontuur.
We hebben veel gezien en beleefd. Er zijn zoveel indrukken opgedaan, dat het nog een tijdje duurt eer die
allemaal zijn verwerkt. Wat de indrukken betreft is hier een opsomming die beslist niet volledig zal zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De vliegreis en douane in Namibië
De Namibische levensstijl die niet zo aan tijd
gebonden is als bij ons
De eetgewoonten, het eten van plastic borden
en het corvee
De ochtenddevotions en avonden rond het
kampvuur
Het diep ingrijpende “Stap over de lijn”
De koude douches en de spaarzame
warme douches
De sportwedstrijden en de momenten dat

•
•
•
•
•
•

alle sporters gingen lunchen
De refreshgroepjes waarin hele persoonlijke
dingen werden gedeeld
Het bijwonen van kerkdiensten in Rehoboth
en bij het RKC
De onverwachte zaken, zoals plotselinge
medewerking aan een dienst
Dansen tijdens de lofprijs en aanbidding
De Kidsclub en Kidsclub outreach in de wijk
Outreaches naar het ziekenhuis

'De braai op de
slotavond, waarbij
ineens al ons

drinken weg

was.'
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het ouderenprogramma, waaronder de
voetwassing en gezichtsverzorging
De wandelingen door de wijk die soms
onverwachte gebedstijden opleverden
Het bezoek aan de vuilnisbelt, waarbij de
armoede wel heel schrijnend bleek
De gesprekken en mooie momenten met
Jakobus, James, Frans, Desiree en Jeffrey
De ontmoeting met Janwim en zijn gezin en het
bezoek aan hun agraproject
Het overweldigende volume bij de lofprijs

•
•
•
•
•
•
•

en aanbidding
Bezoeken aan Okapuka (safari), de Oanobdam
en Windhoek (winkelen)
De gebedstijden
De voetwassing bij de heetwaterbron
o.l.v. Jakobus
De talloze keren dat “Evangelisten” werd
gespeeld
De braai op de slotavond, waarbij ineens al
ons drinken weg was
De – soms onopgemerkte – ontmoetingen
met God
De innerlijke strijd, de prachtige overwinningen
en de persoonlijke groei
De verrassende persoonlijkheden binnen de
groep die heel wat gespreksstof opleverden
Het dienende karakter van de groep, wat de
mensen daar duidelijk opviel
De dienende houding van de werkers ter plekke
De armoede en behuizing in de wijken
Het stof en de schrale wind die menig keer zorgden 		
voor een droge keel en droge lippen

Terugblik

Agra

De winter is voorbij en we kunnen de handen weer heerlijk uit de mouwen steken. Vanaf half augustus zijn
we begonnen om de plots zaaiklaar te maken. Alle medewerkers vormen een team van twee. Dit betekent dat
elke eerste-medewerker een nieuwe medewerker begeleidt en onderwijst. Elk team is verantwoordelijk voor
5 plots, 4 voor het agra en 1 voor hunzelf. Daar hebben we voor gekozen om ze een extra stimulans te geven.
Hun eigen plot kunnen ze zelf zaaien en oogsten. De opbrengst is ook voor hunzelf.
Iedereen mocht zelf bepalen welke gewassen ze
gingen verbouwen en hoe ze dit wilden verdelen. Vol
enthousiasme zijn ze begonnen met het bewerken en
zaaien, met als resultaat dat er voor dit seizoen wortel,
biet, ui, maïs, knoflook, spanspek (een soort meloen),
watermeloen en pompoen gezaaid zijn. In de zaaikast is
paprika en tomaat gezaaid. We hopen deze begin oktober
uit te planten in de kassen. Het is prachtig om te zien hoe
op deze manier het team een eenheid is gaan vormen.
Voor de eerste-medewerker een mooie uitdaging om zijn
kennis van de afgelopen twee jaar te delen.

Er is gehuild en gelachen; er waren momenten van weerstand en van doorpakken; er waren tijden die alleen werden
doorgebracht met een boek of in gebed en tijden samen; soms spartelde het lichaam tegen of was er een verlangen
naar meer eten. Maar in dit alles was het God die met ons was en ons op unieke wijze samenbond. Kortom, een
onvergetelijke reis met een prachtige groep.

Na een (onverwachte) nachtvorst in september moest op
sommige plots de maïs opnieuw worden gezaaid, omdat
veel plantjes dit niet hadden overleefd. Al een aantal
maanden leefde de wens om aardappelen te proberen.
Via via konden we een boer in Hochveld (350 km naar
het noorden) bezoeken. De gedachte was om 6 zakken
van 20 kg als proef te poten, maar na een geweldig
mooie rondleiding schonk deze boer ons maar liefst 21
zakken! Dat was een enorme verrassing en zegen, maar
waar moeten we deze aardappelen allemaal gaan poten?
En waar halen we zoveel compost vandaan? Het werd
bidden en werken.

BEKIJK DE REST VAN DEZE
TERUGBLIK AGRA OP
WWW.RENEKIDSCENTRE.NL

BEKIJK HET FILMPJE VAN DE JONGERENREIS OP WWW.RENEKIDSCENTRE.NL

Passie voor

jeugd

Sinds begin 2018 werkt en woont James Abram bij het RKC. James is 27 jaar oud, getrouwd met Jenna
en vader van twee dochters en een pas geboren zoon. Hij heeft een passie voor jonge mensen en wil
graag met ze werken.
James groeide met zijn 5 zussen en 2 broers op in
Block F en Block C van Rehoboth. In zijn jeugd had het
gezin het erg moeilijk en verhuisden ze vaak. Er was
weinig en James kon alleen naar school door hard te
werken. Hij had een laag zelfbeeld en vond het moeilijk
dat hij niets had, terwijl mensen om hem heen dat wel
hadden. Hij had ook niet een duidelijke visie wat hij
wilde met zijn leven.
Dit alles veranderde toen hij 8 jaar geleden zijn leven
aan Jezus gaf. Daardoor veranderde zijn zelfbeeld en
dacht hij niet langer eerst aan zichzelf maar aan wat
andermans behoeften waren. Hij ging zich inzetten

voor zijn medemens, werd jeugdleider bij zijn kerk en
preekte daar ook regelmatig.
Nadat hij al een jaar of 3 met jonge mensen had
gewerkt, kwam hij in contact met Jeffrey Kasupi,
die hem vroeg eens te komen kijken bij het RKC. Hij
werd geraakt door de gebrokenheid van de jeugd uit
Rehoboth, met name die uit Block E en zei vervolgens
volmondig ja toen Jeffrey hem vroeg of hij met de
jeugd bij het RKC wilde werken.
Op dit moment leidt James twee programma’s. Op
woensdagmiddag deelt hij met de jeugd van Block

Over zijn doelen is hij duidelijk: dat de jeugd die bij het RKC komt
succesvol zal worden, zowel zakelijk als geestelijk, dat ze hun dromen
vervullen en bereiken wat ze voor ogen hebben met Jezus in hun leven.

E uit het Woord van God en leert hij ze hoe ze een
volgeling van Jezus kunnen zijn. Op vrijdagavond is er
Youth Night, dan preekt James en vertelt hij de jeugd
over de liefde van God.
Afgelopen juli had hij een voortreffelijke tijd met de
Nederlandse jeugd tijdens de RKC jongerenreis. Hij
vond het heel bijzonder dat hij nu twee weken lang
met de jongeren kon optrekken, dat hij met ze over
Jezus kon praten en dat hij onze beide culturen van
dichtbij kon meemaken.

TOUR DE BAIE DANKIE 2018

Op 8 september was het dan weer zover, onze jaarlijkse fietstocht: de Tour de Baie Dankie. Dit jaar was
de thuisbasis van het RKC weer aan de beurt om het te organiseren. Het was een mooie, zonnige dag
met een temperatuur van rond de 19 graden, geweldig fietsweer!
Rond half 11 vertrokken de eerste 24 fietsers voor
hun tocht van 120 km over de prachtige Veluwe. Een
uur later vertrokken 9 deelnemers voor de tocht van
65 km. Bijna gelijktijdig meldden alle rijders zich bij de
verzorgingspost in Vierhouten voor een bakje koffie,
thee, broodjes en fruit.

om veel geld binnen te halen, maar om een gezellige
dag met elkaar te hebben, te delen over het RKC en
onderling mooie gesprekken te hebben en dat is zeker
gelukt. Rond half 4 was iedereen terug in Oldebroek
en werd afgesloten met een hapje en een drankje.
De netto-opbrengst van deze dag was 1.250 euro.

De insteek van de Tour de Baie Dankie is niet zozeer

Namens het RKC, iedereen BAIE DANKIE!

Ouderenochtend
De visie van het RKC is het meest gericht op
kinderen, toch zijn we dit jaar begonnen om
aandacht te schenken aan de ouderen.
Oma Magdalena zei altijd: de gebeden, aandacht,
liefde en zorg voor de kinderen is enorm belangrijk; je
ziet in de Afrikaanse cultuur vaak dat opa’s en oma’s
zorgdragen voor de kleine kinderen van hun familie en/
of vrienden . Deze opa’s en oma’s worden vaak vergeten
en hebben echt een heel zwaar leven, er wordt vaak
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misbruik gemaakt van deze vaak warme en liefdevolle
mensen.
Oma Magdalena had een hele goede band met een
heel aantal van deze ouderen. Ze bezocht ze vaak, gaf
ze eten en bad vaak met ze. Veel van deze ouderen
uit Rehoboth wisten ook zelf het huisje van Oma
Magdalena te vinden voor gebed, advies en eten.
LEES HET HELE VERHAAL OP WWW.RENEKIDSCENTRE.NL
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