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1. Voorwoord

Jeffrey Kasupi
Voorzitter Namibisch bestuur

“En my volk, oor wie my Naam 
uitgeroep is, hulle verootmoedig en 
bid en my aangesig soek en hulle 
bekeer van hul verkeerde weë, dan 
sal Ek uit die hemel hoor en hulle 
sonde vergewe en hulle land genees.”

Die aanvanklike droom van oorlede Oma Kanana, wat gedeel 
is met die visie van René Ruitenberg, waarop die RKC gestig is, 
was die baie belangrike hersiene faktore. Die primêre doel van 
die RKC gaan nie net oor die fisiese versorging van die kinders, 
ouers en gemeenskapslede nie. Dit gaan nie net oor  

Ook om die bewustheid van morele waardes in die kinders en 
jeug van Rehoboth te verhoog. Die RKC het in ‘n  oorgangsfase 
gegaan. Ons het in September 2017 begin om veranderinge te 
evalueer, hersien en oorweeg. 

Die proses om alle programme tydelik te stop, was om die 
aktiwiteite van die RKC te bepaal in ooreenstemming met die 
DNA-aanbieding (Nuwe Weergawe), wat bewys het dat dit ‘n 
Goddelike omkeerstrategie is. Die Bybelse betekenis van ons 
oorgang is gebaseer op die selfverklarende teks in

2 Kronieke 7:14;

Die René Kids Centre is die “heartbeat” van Nederland in Afrika, spesifiek in Rehoboth, Namibië. Die 
liefde, vrygewigheid en vriendelike houding van die mense van Holland is die enjin wat die bestaan   van 
hierdie sentrum bestuur. Die kinders, ouers en die groter gemeenskap van Rehoboth is nie net dankbaar 
vir finansiële ondersteuning nie, maar veral vir die geestelike opbou, kulturele integrasie en uitruil van 
humanitêre liefde met die mense van Holland, wat aanduidend is van ons gelykheid voor God.

die befondsing, kos, ondersteuning en hulp nie.

Dit gaan oor die hernude denke en toewyding in die opbou van 
die Koninkryk van God en daarom die siele vir die Koninkryk van 
God te wen. Die RKC in Rehoboth moet die sentrum van hoop 
wees waarvan die lig van die Koninkryk van God skyn en andere 
lok om aan te sluit en deel te word van ons span. Individueel 
moet ons onsself evalueer, ons innerlike wese reinig, die verlede 
verjaag, met mekaar versoen, eerlik wees en mekaar verstaan   
en 'n einde maak aan ongelykhede en goddelose maniere, dan 
sal ons ontvangers van die belofte wees van God soos dit sê.

As deel van die oorgang is die organisasie, bestuur en 
leierskapstrukture van Namibië 'n presiese replika of weergawe 
van die strukture in Holland, wat sodoende die deursigtigheid, 
toepaslike toewysing van fondse vir onderskeie programme 
aanmoedig, waar die Namibiese leierskap onafhanklik bedryf 
word en die Hollandse eweknieë in die posisie plaas om advies, 
leiding en inligting te gee.

Die kinders, die mense van Rehoboth, die personeel en die 
RKC-bestuur wil al ons Hollandse besoekers in die jaar bedank. 
Dit was 'n baie suksesvolle interaksie van liefde, kommunikeer 
en omgee. Ons wil baie groepe, individue, jeugdiges en selfs 
toeriste aanmoedig om ons te besoek en ons Goddelike en warm 
gasvryheid, diverse kulture, waardering en baie liefde te ervaar. 

René Kids Centre | Hoop voor de toekomst 5RKC Jaarverslag | 20174



Missie 

“En de Koning zal antwoorden: Ik verzeker jullie, 
alles wat jullie hebben gedaan voor één van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,  
dat hebben jullie voor Mij gedaan.” (Matteüs 25:40)

Vanuit het gedachtengoed van oma Magdalena willen wij 
onder leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest bouwen 
aan Gods Koninkrijk in Rehoboth en wijde omgeving. Het is 
ons verlangen om de kinderen van Rehoboth, en door hen 
heen ook de overige bevolking in Rehoboth en omgeving, 
een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken 
met de liefde van Jezus Christus. Vanuit het Bijbels gegronde 
standpunt dat woorden en daden met elkaar verweven dienen 
te zijn, willen wij het geloof (ook) in al ons handelen uitdragen. 
Gemotiveerd door de liefde van God ervaren wij het als onze 
roeping om de bevolking in Rehoboth en daarbuiten fysiek en 
geestelijk bij te staan en hun zelfredzaamheid te vergroten. 
Het verhogen van de levenskwaliteit door middel van 
praktische hulp, zoals het aanbieden van scholing, sport en 
werkgelegenheidsprojecten, valt ook binnen onze missie. Wij 
zien verwachtingsvol uit naar de terugkomst van de Here Jezus 
en willen tot die tijd de Bijbelse opdracht uit Matteüs 28:19-20 
in Rehoboth en daarbuiten vorm geven: 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28:19-20)

Als organisatie willen we open en transparant zijn. We willen 
goed rentmeesterschap tonen en daarom geven we u als lezer 
inzicht in onze werkwijze en hoe we onze giften besteden. 
We hopen dat dit verslag u inzicht geeft, maar dat het u ook 
enthousiast zal maken voor dit project. 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 
Het verhaal is begonnen met René Ruitenberg. René zag in 
2002 zijn leven, na de plotselinge dood van zijn schoonzus, 
radicaal veranderen. Het besef dat zijn leven tot dan toe tot 
weinig zegen voor anderen was geweest, leidt uiteindelijk tot 
de bouw van een kidscentre, ver bij de Veluwse thuisbasis 
vandaan.
 
De oud-marathonschaatser kwam op uitnodiging van de 
stichting Christ’s Hope in 2005 voor het eerst in Namibië. Daar 
ontmoette hij, met zijn vrouw Mirjam, een oude vrouw die zich 
‘oma’ liet noemen, Magdalena Kanana. Zij was een bijzondere 
oma voor de kinderen in ‘Block E’ in Rehoboth. ‘Block E’ is een 
wijk vol armoede, waar kinderen vaak doelloos rondzwerven en 
elke vorm van zorg en liefde missen. Oma Magdalena trok zich 
het lot van deze kinderen aan. 

Oma organiseerde kidsclubs, waarbij ze kinderen over God 
vertelde en ze een maaltijd gaf. Hoewel oma Magdalena zelf 
ook niets had, vertrouwde ze in alles op haar Heer. In dat 
vertrouwen kon ze meer van haar aandacht en liefde geven 
dan René en Mirjam voor mogelijk hadden kunnen houden. 
Het schrille contrast met het westerse leven zette het echtpaar 
stil en zorgde voor een aantal bijzondere ontwikkelingen. 

De band met oma Magdalena werd hecht en Gods plannen 
werden steeds duidelijker. Bevestiging op bevestiging volgde 
toen er werd gewerkt aan de plannen voor het Kids Centre. In 
de jaren die volgden vormde zich een groep mensen rondom 

de familie Ruitenberg die zich ging inzetten voor het opzetten 
van het René Kids Centre. In augustus 2009 overleed de 
moegestreden oma Magdalena. Ze zag voor haar overlijden 
nog net hoe de fundamenten van de bouw van het René Kids 
Centre waren gelegd. Haar droom was nu ook de droom van 
anderen! 
 
In 2009 werd uiteindelijk begonnen met de bouw van het 
complex. Een gebouw dat de hoop op een betere toekomst 
zou gaan betekenen voor vele kinderen en hun ouders. Een 
Kids Centre waarin onderwijs zal worden gegeven, waar 
sportactiviteiten georganiseerd zullen worden en waar 
aandacht zal zijn voor de kinderen. Het René Kids Centre is niet 
het project van René Ruitenberg, het is een veilige plek voor 
de kinderen en het project van God, waar Zijn bewogenheid, 
liefde en zegen zichtbaar wordt.

2.3 Identiteit, visie, missie en kernwaarden  
Onze identiteit, visie, missie en kernwaarden zijn mede 
gebaseerd op de uitgangspunten van oma Magdalena. 
Zij woonde in de armste wijk van Rehoboth en betekende 
veel voor de mensen om haar heen. In augustus 2009 is 
zij overleden. Oma Magdalena had een enorme passie 
en toewijding om de liefde van God zichtbaar te maken. 
Ondanks haar uitzichtloze en schrijnende situatie bezat zij 
een volhardend geloof en een rotsvast vertrouwen in God. 
Zij geloofde dat haar droom, een liefdevolle plek die hoop 
biedt aan de kinderen (en hun ouders) in Rehoboth, ooit 
werkelijkheid zou worden. In 2007 ontstond in samenspraak 
met oma Magdalena het plan voor het oprichten van een Kids 
Centre in Rehoboth, waarbij oma uitdrukkelijk aangaf dat dit 
het René Kids Centre moest heten. 

Dit plan kreeg steeds meer gestalte in de jaren die volgden en 
is uiteindelijk ook gerealiseerd. Iets waar we enorm dankbaar 

voor zijn! René betekent “opnieuw geboren” (= nieuw 
leven!). In de afgelopen jaren zien we dat dit naar twee 
kanten toe werkt: er komen Namibische kinderen tot 
geloof, maar ook de mensen die vanuit Nederland 
komen om te helpen ervaren heel vaak een diepgaande 
verandering in hun geloofsleven.

Identiteit
“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die 
delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo 
zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, 
ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben 
verschillende gaven, onderscheiden naar de genade 
die ons geschonken is.” (Romeinen 12:4-5)

Het RKC ontleent zijn identiteit aan het diepe geestelijke 
verlangen om vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde, de 
agapè liefde, uit te reiken naar de kinderen en volwassenen 
van Rehoboth. Het is daarmee een project van mensen 
die vertegenwoordigers zijn van het Lichaam van Christus, 
gericht op het volgen van Jezus en het delen van het goede 
nieuws (van het evangelie). Gebed en geestelijke bedding 
voor alle activiteiten zijn daarin leidend. Het streven is dat 
de betrokkenen van het RKC op één lijn zitten en elkaar 
bemoedigen, stimuleren en gezamenlijk zoeken naar Gods 
leiding. Met respect en ruimte voor persoonlijke diversiteit, 
geloven wij in eenheid van hart en ziel door het geloof in 
Jezus Christus. Gezamenlijk willen wij bouwen aan Gods 
Koninkrijk en moedig en volhardend gehoor geven aan 
Gods opdracht om Zijn liefde uit te dragen.

Visie
“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht.” (Matteüs 11:28-30)

Het leven van de bevolking van Rehoboth en wijde 
omgeving kenmerkt zich vaak door armoede, eenzaamheid 
en liefdeloosheid. Het is ons doel om hen een hoopvolle 
toekomst te bieden en ze bekend te maken met de liefde 
van Jezus Christus. Wij richten ons in eerste instantie op de 
kinderen en verwachten door hen heen ook de ouderen 
en de wijde omgeving te bereiken. Mede op basis van de 
beloften uit Jesaja 55 is het ons verlangen dat er bekering 
tot God plaatsvindt van de bevolking in Rehoboth. Door 
gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord zullen de inwoners 
van Rehoboth tot bloei komen en zal het land vruchtbaar 
worden. Door de bekeerde bevolking te dopen in de 
naam van de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige 
Geest en hen tot Zijn volgelingen te maken, kunnen zij een 
ongekende verandering teweeg brengen in hun omgeving 
en ver daarbuiten. 

2. Dit is het  
René Kids Centre

Met dit verslag willen we u op de hoogte brengen van wat er in 2017 bij het René Kids Centre is gebeurd.  
In het afgelopen jaar hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. We willen u graag een  
beeld geven van de stichting René Kids Centre. Waar staan we voor en wat doen we. We zullen ingaan op  
de organisatiestructuur, verschillende activiteiten die we aanbieden, de bouw en financiële situatie.  
Tot slot kijken we vooruit naar het komende jaar. 

2.1 Inleiding
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Concreet wordt de missie van het  
René Kids Centre als volgt ingevuld:

• Het houden van Kidsclubmiddagen waar alle kinderen uit Rehoboth welkom zijn.  
 Zij horen daar over God en leren wat het betekent om Hem te volgen
• Dagopvang, kinderen van 0 tot 6 jaar, aandacht, liefde en zorg bieden.  
 Het verstrekken van maaltijden aan de kinderen in onze programma’s en in Block E
• Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding voor (door het RKC) geregistreerde kinderen
• Jeugdavonden (jongeren vanaf 15 jaar), ontspanning, sport en Bijbels onderwijs
• Organiseren van diensten om niet alleen praktisch maar ook geestelijk  
 impact te hebben in Rehoboth
• Naaldwerkproject, jonge moeders helpen met creatieve werkzaamheden  
 en structuur aanbrengen in hun leven en thuissituatie
• Het organiseren van sportactiviteiten voor de kinderen in de programma’s  
 en voor de lokale bevolking
• Verwenochtenden, aandacht, liefde en zorg voor de ouderen in Block E/Rehoboth

• Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen, maar via hen ook  
 hoop geven aan ouders
• Financiële steun aan ouders van geregistreerde kinderen, zoals een bijdrage  
 in de kosten van schoolgeld, schoolmateriaal en uniformen
• Praktijkopleiding
• Het stimuleren van initiatieven en het samenwerken met andere  
 organisaties op het gebied van preventie en gezondheid

• Het opzetten van een agrarisch bedrijf, met als doel werkgelegenheid creëren,  
 maar ook om zelfvoorzienend te worden
• Het opzetten van een recycling bedrijf, met als doel om Rehoboth vrij  
 van afval te maken, maar ook om werkgelegenheid te creëren
• Het opzetten van een professionele sportacademie
• Huisvestingsproject, mogelijkheid bieden om de medewerkers
 in een stenen huisje te laten wonen

“Schrijf je zorgen 
van vandaag in  
het zand. Hak je  
overwinningen 
van gisteren  
in steen.”
Max Lucado

Kernwaarden DNA René Kids Centre
De christelijke identiteit van het RKC willen we onder  
andere graag tot uiting brengen in de vorm van de  
volgende kernwaarden. Deze maken onderdeel uit  
van de identiteit, visie en missie van het RKC. 

• Woord van God  (Op. 22:18-19, Joh. 1:1-3)

• Bekering  (Ef. 4:20-24, Hand. 2:38, Hand. 3:19)

• Wedergeboorte ( Joh. 3:7, Ef. 3:17, Rom. 6:1-6,  

 Kol. 1:12, Tit. 3:5)

• Doop door onderdompeling (Mat. 28:19, Marc.  

 16:16, Hand. 2:38, Hand. 8:36-39, Hand. 10:44-48,  

 Hand. 16:14, Hand. 16:33, Hand. 18:8)

• Kinderen, geheiligd in ouders  

 ( Job 1:5, 1 Kor. 7:14, Luc. 18:15-16, Joz. 24:15)

• Discipelschap (Mat. 28:19-20)

• 5-voudige bediening (Ef. 4:11-13)

• Andere gaven/talenten (1 Kor. 12:28)

• Gaven van de Heilige Geest (1 Kor. 12:1-11)

• Vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22)

• Eenheid (Hand. 2:41-47, Hand. 4:32-35,  

 Fil. 2:1-8, Kol. 3:12-17)
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Charles H. Spurgeon

“Faith goes up the 
stairs that love has 
built and looks out 
the windows which 
hope has opened.”
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In de eerste helft van 2017 en de jaren ervoor was de 
organisatiestructuur opgebouwd volgens onderstaande 
organisatieschema. Dit betekende onder andere dat we in 
Nederland werkten met een actief bestuur dat vanuit Nederland 
ondersteuning bood aan het bestuur en de medewerkers in 
Namibië. Twee bestuursleden van het Nederlandse bestuur 
hadden ook zitting in het Namibische bestuur, waardoor er 
een zo goed mogelijke verbinding ontstond. Het bestuur 
communiceerde met en ondersteunde het team en het 
Namibische bestuur rechtstreeks.

Naast het bestuur zijn er diverse vrijwilligers die betrokken zijn 
bij gebedswerk, PR, website, HR/MemberCare, reizen en events.

Binnen de organisatie is het agrarische project (RKC Rehoboth 
Farm) ondergebracht in een aparte stichting met dezelfde 
structuur als het RKC. Reden hiervoor is om het project 
transparant en overzichtelijk te houden. Het project heeft een 

3. Organisatie
In de loop van 2017 zijn we begonnen om de hele structuur te veranderen/aan te passen.  
In het kort komt het er op neer dat er meer verantwoording komt te liggen bij de lokale bevolking.  
De nieuwe structuur staat inmiddels op onze website.

3.1 Organisatiestructuur 

bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid. Hier is gekozen 
voor een duidelijke verbinding met het Nederlandse bestuur 
om zo de identiteit, visie, missie en kernwaarden van het RKC 
ook binnen dit project te waarborgen. Ook in 2018 zal hierin een 
verandering plaatsvinden die in lijn is met de nieuwe structuur 
van het RKC. Er zal meer verantwoording komen te liggen bij het 
team, dat bestaat uit lokale medewerkers. 

Human Resource (HR)
Binnen het RKC hebben we in 2017 diverse mensen mogen 
begeleiden die belangstelling hadden om te worden 
uitgezonden naar het René Kids Centre in Rehoboth. Aangezien 
een werkvisum niet altijd eenvoudig te verkrijgen is, mochten 
we uiteindelijk eind oktober één gezin uitzenden naar het 
agrarische project dat onderdeel uitmaakt van het RKC. 
De uiteindelijke uitzending van kandidaten vindt plaats na 
goedkeuring door het Nederlandse/Namibische bestuur. 

Nederland

A

A

B

B

Visionair

Namibië

Verbinding Nederlands bestuur met RKC  
recycling en RKC Rehoboth Farm

Verbinding Namibisch bestuur met  
RKC recycling en RKC Rehoboth Farm

Buiten verantwoording RKC
Bestuur Nederland

Bestuur Namibië

Sportacademie Huisvesting

Adviseurs

Uitvoerend (vrijwilligers)
- PR
- Website
- Communicatie
- Reizen
- Events
- Nieuwsbrieven
- Administratie
- Membercare
- Gebed
- Sport
- HR

Recycling
Foundation Nam.

Bestuur RKC
Recycling

Rehoboth  
Reborn

Breman Fonds
Namibië B.V.

Bestuur RKC
Rehoboth Farm

Agra (My Vader is 
die Landbouer)

In 2017 is er voor gekozen om actief gebruik te maken van het 
Namibische bestuur als intermediair tussen de Nederlandse 
kandidaten en de officiële instanties in Namibië. Hierin hebben 
we ontdekt dat ruis wordt voorkomen en een toelichting of 
aanpassingen op de documenten snel afgehandeld kan worden. 
De contacten kunnen van doorslaggevende betekenis zijn.

Als HR hebben we ons mogen verwonderen over de wegen die 
God gaat in levens van mensen. Als je zeker weet geroepen te 
zijn in Zijn wijngaard dan zal Hij hierin ook voorzien. Dit vraagt 
om enorm veel vertrouwen en geduld, maar Zijn moment is 
altijd het juiste.

MemberCare (MC) 
De werkzaamheden van het MC zijn in 2017 aanzienlijk minder 
geweest dan de jaren ervoor. Dit kwam doordat er veel minder 
Nederlanders zijn uitgezonden naar het RKC en er ook minder 
Nederlanders werkzaam zijn bij het RKC in Rehoboth. Het MC 
onderhield contact met de familie Van den Berg en ook na hun 
terugkomst hebben zij hen bijgestaan. Daarnaast hebben zij 
Janwim en Herma Steller en hun zes kinderen begeleid in de 
voorbereiding en uiteindelijke uitzending naar Rehoboth.

Het MC heeft hierin samengewerkt met IntoMission. Dit is een 
organisatie die gespecialiseerd is in het begeleiden en uitzenden 
van zendelingen. Het MC zal in 2018 worden opgeheven en de 
werkzaamheden zullen waarschijnlijk ondergebracht worden bij 
IntoMission.

3.2 Bestuur in Nederland 

Het bestuur in Nederland bestond  
in 2017 uit de volgende mensen: 

 Voorzitter: Annemieke de Jong
 Secretaris: Simon van der Woude
 Penningmeester: Henri van de Ruitenbeek

Eind 2017 zijn Annemieke de Jong  
en Simon van der Woude gestopt als bestuurslid.

3.3 Bestuur in Namibië 
In Namibië bestond het bestuur 
in 2017 uit de volgende mensen: 

 Voorzitter: Terlinah Mouton
 Secretaris: Jeffrey Kasupi
 Penningmeester: Arjan van den Berg
 Algemeen lid: Jacobus Dreyer
 Algemeen lid: Henri van de Ruitenbeek
 Algemeen lid: Simon van der Woude
 Algemeen lid: René Ruitenberg

Op 10 mei 2017 heeft Terlinah Mouton bedankt als voorzitter 
en is Jeffrey Kasupi voorzitter geworden. Arjan van den Berg is 
door zijn terugkeer naar Nederland eind juli 2017 niet langer 
onderdeel van het bestuur. In september 2017 is Simon van  
der Woude gestopt als bestuurslid.

Hieronder ziet u hoe de organisatiestructuur er nu (nog) uitziet:

3.4 Medewerkers in Namibië

Voor het RKC is het enorm belangrijk om samen te werken 
met lokale Namibische mensen. De betrokkenheid van 
de gemeenschap wordt op deze manier veel groter en 
daarnaast ontstaat er ook werkgelegenheid. De lokale 
mensen hebben daarnaast als voordeel dat ze de taal 
goed spreken en de cultuur kennen.

Het afgelopen jaar is er veel meer verantwoordelijkheid bij 
Namibische mensen terecht gekomen. Zo wordt inmiddels 
de meerderheid van onze programma’s gedraaid zonder 
directe betrokkenheid van Nederlanders.

In 2017 waren er gemiddeld 16 vaste lokale medewerkers. 
Deze medewerkers vervulden de volgende functies: 
leerkracht, jeugdwerker, assistent leerkracht, 
administratief/financieel medewerker, HR-medewerker, 
keukenmedewerker, schoonmaker en terreinmedewerker.

Begin mei 2017 is Gerlinda Shipipa-Bruijnes teruggekeerd 
bij het RKC, samen met haar man Kenneth Shipipa.

Eind juli 2017 zijn Arjan en Linda van den Berg samen met 
hun vier kinderen teruggekeerd naar Nederland. Arjan 
leidde de RKC Rehoboth Farm en Linda was betrokken bij 
onder andere de naaldwerkgroep. 

De groep Namibische naaldwerkmedewerkers bestond in 
2017 gemiddeld uit 7 jonge moeders.

Graag willen we een aantal medewerkers voorstellen:

Winnie Eises 
Ze is van het begin af aan al vrijwilliger bij het RKC. Toen er 
nog geen gebouw was en de lessen “gewoon” onder een 
boom werden gegeven en de struikjes dienden als toilet. 
De vrijwilligers kregen toentertijd compensatie in de vorm 
van muntjes, die ze konden inwisselen voor een beperkt 
aantal goederen uit het winkeltje van het RKC.

Na 4 jaar is ze weer terug bij het RKC en heeft ze het 
erg naar haar zin als leidster van de Kidsclub. Ze is 
erg dankbaar voor de manier waarop de kinderen en 
vrijwilligers worden behandeld. Ze dankt de Heer voor de 
veranderingen die plaatsvinden en ze ziet uit naar een 
hoopvolle toekomst.
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James Abram 
Youth Night en Youth Discipleship zijn twee van onze programma’s. 
Daar is een dynamische en oprecht gelovige jongeman voor nodig.  
We zijn erg gelukkig dat we James voor deze functie konden 
aannemen. Hij is een energieke jeugdleider en hij kan vele 
instrumenten bespelen. Hij zal ook een wekelijks jeugdprogramma 
op de lokale radio gaan presenteren voor het RKC.

 James heeft inmiddels vijf jaar ervaring in het werken met jongeren. 
Het is zijn gebed de jeugd van de straat te houden en hen te leren uit 
het Woord van God. Hij wil ze zelfrespect bijbrengen en ze geestelijk 
en lichamelijk opbouwen. 

Olivia Diergaardt 
Olivia is lerares bij de huiswerkklas. Ze heeft in een soortgelijke 
omgeving gewerkt als lerares van graad 5 en 6. Ze voelt veel liefde 
bij het RKC en wordt gerespecteerd voor wie zij is. Het is haar passie 
om de kinderen te dienen en ze te leren over God. Ze wil de kinderen 
stimuleren in het ontwikkelen van hun sociale en morele waarden.

Primrose Malan 
Ze is lerares bij de schoolklas. Primrose is een zelfstandige dame 
die een diep verlangen heeft om de Heer te dienen. Ze was 
straatverkoopster van kruidenproducten. Van een minimum inkomen 
moest ze voor zichzelf en haar kinderen zorgen. Doordat ze kinderen 
op straat zag bedelen, heeft ze een liefde ontwikkeld voor het omzien 
naar behoeftige kinderen. 

Ze is onderdeel van het team en het is haar wens dat het RKC een 
Centre zal zijn waar kinderen liefde ontvangen en weer tot bloei 
kunnen komen. 

Petrina Kamati 
Petrina is al vanaf jonge leeftijd betrokken bij het RKC. Vanaf 2010 zat 
ze in de schoolklas van het RKC en heeft hier leren lezen, schrijven, 
handwerken en koken. Ze is nu fulltime keukenmedewerkster met een 
vast inkomen. Ze heeft haar eigen blikkie opgeknapt en zorgt voor 
haar drie kinderen en haar ouders.

René Kids Centre | Hoop voor de toekomst 15RKC Jaarverslag | 201714



4. De programma’s
Op het René Kids Centre hebben we verschillende programma’s. De volgende activiteiten vinden plaats: 

Hieronder beschrijven we van elke activiteit de vorderingen van het afgelopen jaar.

Team opening 

Kidsclub

Team opening 
Schoolklas
Outreach  
pre-primary 
Huisbezoeken 

Huiswerkklas

Youth 
Discipleship 

Team opening
Schoolklas
Outreach 
ziekenhuis

Huiswerkklas

Team opening
Schoolklas
Outreach  
pre-primary
Huisbezoeken 
Naaldwerkgroep 

Huiswerkklas

Team opening
Naaldwerkgroep 

Kidsclub Outreach

Youth Night

Ochtend

Middag

Avond

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

4.1 Kidsclub 
Elke maandag is er Kidsclub. De Kidsclub is voor kinderen 
van de basisschool, maar vaak worden jongere broertjes en 
zusjes meegenomen. Om half twee staan er al rijen kinderen 
te wachten om naar binnen te gaan. Tijdens deze binnenkomst 
wordt er voluit gezongen door de kinderen. Als iedereen binnen 
is, worden ze ingedeeld in leeftijdsgroepen. Op deze manier 
krijgt elk kind een Bijbelverhaal aangeboden op zijn eigen 
niveau. Na het verhaal is er een verwerking zoals bijvoorbeeld 
een puzzel of een kleurplaat. Iets wat de kinderen thuis niet 
hebben en waar ze enorm van genieten. Aan het einde van de 
Kidsclub krijgen de kinderen een boterham met jam en gaan ze 
weer naar huis. Het afgelopen jaar kwamen er gemiddeld rond 
de 350 kinderen naar de Kidsclub. 

4.2 Kidsclub Outreach 
Voor kinderen is de Kidsclub een hoogtepunt. Daarom gaan we 
met een team naar andere plekken om ook daar een Kidsclub 
te houden. Het team is op dinsdag en donderdag naar twee 
verschillende kleuterscholen geweest. Op woensdag wordt 
er een bezoek gebracht aan het ziekenhuis om ook daar 
een programma voor de kinderen te houden. Deze kinderen 
worden vaak weinig bezocht: ze genieten van de aandacht. Op 
vrijdag hebben we de ‘grote’ outreach. Dan gaan we naar een 

afgelegen plek waar ook veel kinderen wonen. We hebben twee 
verschillende plekken die afgewisseld worden, namelijk Bahnhof 
en Kawukiland. Het outreach programma lijkt veel op het 
programma op het Centre. De kinderen beginnen met zingen, 
gevolgd door een Bijbelverhaal en verwerking. Voordat het team 
weer vertrekt, krijgt elk kind een dubbele boterham met jam.

4.3 Schoolklas
In Rehoboth zijn veel kinderen die niet (meer) naar school gaan. 
De reden hiervoor is vaak dat de situatie thuis erg slecht is. 
Deze kinderen worden (vaak) niet gestimuleerd om naar school 
te gaan of er is geen geld. Ook zien we dat kinderen afhaken 
omdat het niveau te hoog is. De schoolklas is aangepast aan 
het niveau van deze kinderen. Elke dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend komen de kinderen om te leren lezen en 
schrijven en wordt ze ook rekenen geleerd. Naast deze vakken 
krijgen ze sport en creatieve lessen. De ochtend begint met 
een ontbijt en voordat de kinderen naar huis gaan krijgen 
ze een warme maaltijd. In het laatste jaar van de schoolklas 
staat voorbereiding om te gaan werken centraal. In 2017 had 
de schoolklas 13 leerlingen, verdeeld over twee klassen. Drie 
leerlingen hebben in hun laatste schooljaar een baan gekregen.
In september 2017 zijn we gestopt met de schoolklas. De 

kinderen uit de schoolklas waren dermate getraumatiseerd, 
dat het onderwijs dat ze kregen over het algemeen niet leidde 
tot gedragsverandering of het uitzicht op een vaste baan. In de 
komende jaren willen we ons meer richten op het ontwikkelen 
van de praktische vaardigheden van deze jongeren. 

4.4 Huiswerkklas
De huiswerkklas is een programma voor de armste kinderen uit 
de wijk. Kinderen die er alleen voor staan. Vaak hebben zij nog 
wel iemand die voor ze zorgt, maar is diegene afwezig vanwege 
een drankverslaving of vanwege verhuizing naar een boerderij. 
Deze kinderen worden geselecteerd voor de huiswerkklas door 
het afleggen van huisbezoeken. Hierbij letten wij op de situatie 
thuis: hoeveel kinderen wonen er in het huis, heeft de verzorger 
werk, hoe vaak eet het kind thuis, etc. Al deze kinderen gaan in 
de ochtend naar school en komen op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag naar het Centre voor een programma.
In 2017 waren er 40 kinderen in de huiswerkklas, verdeeld over 
3 groepen. Bij binnenkomst is er tijd om even te sporten. Daarna 
gaan de kinderen naar binnen voor een warme maaltijd. Na 
de maaltijd gaat elk kind naar zijn klas. Omdat deze kinderen 
vaak een achterstand hebben met lezen en rekenen, zijn dit 
de vakken die aangeboden worden. Dit helpt ze om ook beter 
mee te komen op school. Naast deze twee vakken bestaat het 
programma uit Bijbelse les, sport en creatieve lessen.  

4.5 Naaldwerkgroep
In 2017 bestond de naaldwerkgroep uit 7 jonge moeders. Ze 
kwamen twee ochtenden per week trouw bij elkaar! Het trouw 
bezoeken en het op tijd komen op de naaldwerkochtenden is 
een belangrijk onderdeel van het project. Dit geeft de vrouwen 
structuur en meer discipline, zodat ze dit ook thuis kunnen 
toepassen. In de Afrikaanse cultuur is dit niet vanzelfsprekend. 
Er zijn weer allerlei mooie dingen gemaakt. Onder andere 
hebben ze van een vrouw van de Wambostam uit Block E 
geleerd om draagdoeken te maken, mooie doeken waarmee 
ze hun baby of peuter op hun rug kunnen dragen. Iets wat 
hier door heel veel meisjes/moeders/oma’s wordt gebruikt. 
Ook hebben ze van een oudere vrouw uit Block E geleerd om 
een traditionele Nama-rok te maken. Wat waren ze trots dat 
ze zelf zo’n rok konden maken! Daarnaast zijn er weer veel 
schorten, bijbelhoezen, kussenslopen en placemats gemaakt 
voor restaurantjes en privé-personen in Rehoboth, maar ook 
voor gasten die de craftshop of naaldwerkgroep kwamen 
bezoeken op het René Kids Centre. Op die momenten konden 
ze hun zelfgemaakte spullen verkopen of voor iemand een rok 
of bijbelhoes op maat maken met mooie Afrikaanse stofjes en 
teksten.

In het afgelopen jaar heeft de naaldwerkgroep geen financiële 
steun gehad om materiaal in te kopen of salarissen te betalen. 
Door de vele gemaakte spullen te verkopen was er steeds weer 
genoeg geld om alles kostendekkend te maken. Het is mooi om 
de jonge moeders op deze manier bewust te maken van het 
belang om een zinvolle invulling aan hun dag te geven en de 

genoegdoening die dat met zich mee brengt. Aan het einde van 
de maand gaan de moeders gezamenlijk en onder begeleiding 
naar het dorp om van hun verdiende geld boodschappen te 
doen, zodat we ook weten dat ze er eten en toiletartikelen voor 
hun gezin van kopen. Dit om ze ook te leren om te gaan met geld 
en niet het verdiende geld te spenderen aan een avond drinken 
in de drankhuizen. Naast het naaldwerken leren ze ook uit de 
Bijbel, over opvoeding en over het dagelijkse leven. 

4.6 Youth Night
Elke vrijdag is er een jeugdavond voor de tieners van de 
middelbare school. Hier zijn gemiddeld 80 tieners aanwezig. 
De avond wordt begonnen met een warme maaltijd, gevolgd 
door tijd van aanbidding. Daarna volgt de rest van het 
programma. Dit varieert enorm. Zo zijn er thema-avonden 
en aanbiddingsavonden. Het doel is om de tieners meer te 
leren over God, maar ook om sociale thema’s te behandelen, 
zoals “alcohol en drugs” of “je dromen waarmaken”. Ook zijn 
er avonden dat we film kijken of spelletjes spelen. Eén keer in 
het trimester vindt er een jongens- en meidenavond plaats, 
waarin de groepen uit elkaar gaan en meer leren over het 
verschil tussen jongens en meisjes, gevolgd door een praktische 
activiteit, zoals nagels lakken en armbanden maken voor de 
meiden en sporten of een kampvuur voor de jongens. 
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4.7 Youth Discipleship
Elke dinsdagavond is er een toerustingsavond 
voor 30 jongeren die een keuze voor God 
hebben gemaakt en een verlangen hebben om 
daar in het dagelijks leven vorm aan te geven. 
Tijdens deze avonden wordt er Bijbel gelezen, 
worden actuele thema’s behandeld en is  
er tijd om door te praten. 

De avond begint meestal met een warme 
maaltijd, gevolgd door aanbidding. Dit 
programma helpt jongeren die graag in 
geloof willen groeien, maar daarbij hulp nodig 
hebben. Twee van deze jongeren hebben in 
het afgelopen jaar werk gekregen en er zijn 
meerdere tieners financieel geholpen met 
school. Zo kunnen we ook praktisch gezien  
om de jongeren heen staan. 

4.8 Huisbezoeken
Huisbezoeken zijn erg belangrijk. Zo kan 
worden vastgesteld of een kind hulp nodig 
heeft. Bij alle kinderen van de huiswerkklas 
en schoolklas worden huisbezoeken afgelegd, 
zodat we weten wat er thuis speelt. Op deze 
manier kan er beter ingespeeld worden op 
de thuissituatie en de nood van de kinderen. 
In 2017 hebben we twee keer per week 
huisbezoeken afgelegd.  

4.9 Social work
In 2017 heeft het RKC geen eigen social 
worker gehad. Wel wordt er samengewerkt 
met de plaatselijke social workers. Tijdens de 
huisbezoeken en in de programma’s zijn er 
regelmatig moeilijkheden met de kinderen.  
Het RKC heeft in veel situaties geen 
bevoegdheid om beslissingen te nemen over  
de thuissituatie, maar de social worker wel. 
Door nauw met hen samen te werken,  
kunnen wij de kinderen nog beter helpen. 

4.10 Sport 
In 2017 heeft de pijler sport grotendeels 
stil gelegen. Wel waren er een aantal 
sportactiviteiten/events bij het RKC.  
Ook is er tot september door de kinderen uit 
Block E/Rehoboth gebruik gemaakt van onze 
pannakooi en multifunctionele sportvelden. 
Door het veranderingsproces was er geen 
structurele begeleiding. Begin 2018 is er 
nieuwe visie binnen de nieuwe structuur 
aangebracht en op dit moment wordt er 
weer heerlijk gebruikt gemaakt van onze 
sportfaciliteiten.

5. De bouw
van het 
Centre
Eind 2014 is het gebouw definitief in 
gebruik genomen. Daarmee is het gebouw 
en de inrichting van het terrein eromheen 
nog niet helemaal klaar. Zo moeten er 
nog allerlei afwerkingen aan het  
gebouw/terrein gebeuren.

De volgende zaken zijn  
in 2017 gerealiseerd:

• Schaduwdoeken parkeerplaatsen

• Carport voor 2 auto’s

• Aankleding grote zaal  

 (gordijnen, nieuwe vloerbedekking)

• Onderhoud RKC en huisjes

• 2 x hekwerk RKC/Privéterrein medewerkers

Voor 2018 zijn er nog een aantal  
zaken die we willen realiseren: 

• Aankleding grote zaal  

 (zithoek en muurschilderingen)

• Bouw dagopvang (0 tot 6 jaar)

• ICT-inrichting (6 nieuwe laptops)

• Dak pannakooi (voetbal)

• Aanleg professionele speeltuin

• Schaduwdoeken speeltuin (10 x 10 meter)

• 2 extra schaduwplaatsen (doeken)  

 voor Kidsclub

• Inrichting receptie/kantine
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Charles H. Spurgeon

“ - Hope itself  
is like a star –  
not to be seen  
in the sunshine  
of prosperity,  
and only to  
be discovered  
in the night  
of adversity.”
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Eind juli 2017 zijn Arjan en Linda van den Berg met hun vier kinderen teruggekeerd naar Nederland. Zij zijn 
2 jaar in Rehoboth geweest en hebben in die tijd de RKC Rehoboth Farm opgezet en de basis gelegd. Janwim 
en Herma Steller en hun zes kinderen uit (wederom) IJsselmuiden zijn op dat moment nog in afwachting van 
hun visa. Uiteindelijk zijn zij op 31 oktober in Rehoboth aangekomen om de verantwoordelijkheid van het 
runnen van de RKC Rehoboth Farm op zich te nemen.

6. RKC Rehoboth Farm

maatregelen getroffen moesten worden en we weer terug 
moesten naar de principes van Farming God’s Way. Janwim heeft 
meteen de daad bij het woord gevoegd. In december waren er de 
eerste resultaten! De planten waren groener en de maïskolven 
zichtbaar groter. Glorie aan God! Ook het enthousiasme bij de 
medewerkers werd hierdoor weer aangewakkerd.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende gewassen (ongeveer 
12) gezaaid om te kijken wat het beste werkt. Sommige 
gewassen blijken niet goed op te komen, dit heeft veelal met 
het klimaat te maken. Ook hebben we meer inzicht gekregen 
waar de behoefte bij de bevolking ligt. We willen ons komende 
periode wat meer gaan focussen op de gewassen die goed 
verkoopbaar zijn en ook goede vruchten kunnen opbrengen in 
het Afrikaanse klimaat. Al met al zal er dus nog meer structuur 
aangebracht moeten worden binnen het project. Weer een 
mooie uitdaging voor het nieuwe jaar.”

Familie Steller

‘‘Tijdens het bezoek van Carl in 
november bleek dat de gewassen 
er niet zo voor stonden als we 
gehoopt hadden. De principes van 
Farming God’s Way waren niet 
consequent toegepast en dit heeft 
gevolgen gehad voor de oogst.’’

“We zijn liefdevol ontvangen. De eerste paar weken moesten 
we best wennen aan de nieuwe omgeving, de mensen en de 
temperatuur. Gedurende de weken verdiepten de contacten 
zich en begonnen we ons ook buiten het terrein van de RKC 
Rehoboth Farm vrijer te bewegen. Hier en daar werden ook met 
lokale mensen al wat prille contacten gelegd.

In november is Carl Schmidt van Farming God’s Way gekomen 
om kennis te maken. Het klikte meteen. Bijzonder is dat veel 
dingen in onze levens samen vallen. Carl heeft een korte cursus 
gegeven die in december werd voortgezet met  
meer praktijklessen.

Tijdens het bezoek van Carl in november bleek dat de gewassen 
er niet zo voor stonden als we gehoopt hadden. De principes 
van Farming God’s Way waren niet consequent toegepast en 
dit heeft gevolgen gehad voor de oogst. Carl gaf aan dat er 
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“Zoals vermeld in mijn vorige rapport, werd ik in 2014 door René Ruitenberg uitgenodigd om de principes 
van Farming God’s Way te delen bij het René Kids Centre. Nadat alle noodzakelijke administratie was 
afgerond en de RKC Rehoboth Farm was geregistreerd bij de gemeente, begon men met het aanleggen van 
de percelen, het boren naar water en het installeren van een zeer uitgebreid irrigatiesysteem. Nadat ik met 
veel zelfvoorzienende boeren in Afrikaanse plattelandsgebieden had gewerkt, voelde ik me nederig door 
wat hier in Rehoboth was gedaan.

Farming God’s Way
Carl Schmidt - www.farming-gods-way.org

Het ging mijn verwachting ver te boven en ik was erg verheugd 
om de prachtige maïs, bonen en watermeloenen te zien 
die tijdens de oogst in 2016 van het land kwamen. Toen het 
visum van Arjan ten einde liep en het gezin terugkeerde naar 
Nederland, werd het onderhoud aan het project helaas minder 
goed verzorgd. Door een stroomstoring was de waterpomp 
ook beschadigd, waardoor veel planten afstierven. De 
oogstopbrengst was zeer minimaal en ik was teleurgesteld 
toen ik zag dat het meeste van wat was gedaan nu in verval 
was. Veel van de beginselen die in Farming God's Way worden 
onderwezen, werden niet nageleefd, waardoor de oogst 
aanzienlijk minder was dan het jaar ervoor.

Toen ik in november 2017 weer een bezoek kon brengen, 
ontmoette ik de nieuwe familie die de verantwoordelijkheid 
voor de RKC Rehoboth Farm had aanvaard. Ik voelde meteen  
in mijn hart dat deze man en zijn vrouw stevig waren 

gebaseerd op het Woord en dat ze een plezier zouden zijn om 
mee samen te werken. Janwim en Herma openden hun harten 
voor mij, het voelde alsof we elkaar al heel lang kenden sinds 
die eerste ontmoeting in november. We hebben constant 
gecommuniceerd over de problemen die ze tegenkwamen op 
de Farm en vonden oplossingen voor deze uitdagingen.

Sinds november is er al een duidelijke verbetering op het 
terrein en ik geloof dat de RKC Rehoboth Farm binnenkort 
weer in staat zal zijn om de lokale markt te voorzien van 
biologische groenten en fruit.”

‘‘Sinds november is 
er al een duidelijke 
verbetering op het 
terrein en ik geloof 
dat de RKC Rehoboth 
Farm binnenkort weer 
in staat zal zijn om de 
lokale markt te voorzien 
van biologische 
groenten en fruit.’’
Carl Schmidt
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7. Financiën
7.1 Jaarcijfers 2017

Balans per 31 december 2017 – Nederland in €.

BATEN 2017 2016

Baten uit eigen fondsenwerving   

Giften algemeen 99.457 89.257

Giften Benjamin Kids 15.331 19.795

Sponsoracties 122.125 96.774

Giften RKC Farm 2.169 0

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 239.082 205.825

 

SOM DER BATEN 239.082 205.825

   

LASTEN   

  

Besteed aan doelstelling   

René Kids Centre, Rehoboth, Namibië 151.987 110.037

Giften aan andere organisaties 0 3.100

RKC Rehoboth Farm Trust 27.810 0

Totaal besteed aan doelstelling 179.797 113.137

Kosten eigen fondsenwerving   

Publiciteit 12.369 15.345

Onderhoud website 0 390

Loonkosten 36.990 35.600

Totaal kosten eigen fondsenwerving 49.359 51.334

   

Beheer en administratie   

Bankkosten 1.144 953

Algemene kosten 11.702 6.176

Huur kantoorruimte 7.200 6.550

Kosten vliegtickets 34.344 55.709

Bijdrage deelnemers -37.120 -46.961

Kosten beheer en administratie 17.270 22.428

   

SOM DER LASTEN 246.426 186.900

Exploitatieresultaat -7.344 18.926

Staat van Baten en Lasten over 2017 - Nederland in €.

Nederland

BALANS 31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Vlottende Activa 237 910

Liquide middelen 9.588 31.203

TOTAAL ACTIVA 9.825 32.113

PASSIVA

Kapitaal

Kapitaal per 1 januari 14.899 -4.027

Exploitatieresultaat -7.344 18.926

Kapitaal per 31 december 7.555 14.899

Overlopende passiva 2.270 11.214

Schulden

Renteloze lening DdJ 0 6.000

Totale schulden 0 6.000

TOTAAL PASSIVA 9.825 32.113
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7. Financiën
7.1 Jaarcijfers 2017

Namibië
Balans per 31 december 2017 - Namibië in N$. Staat van Baten en Lasten over 2017 - Namibië in N$.

BALANS 31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA     

Vaste Activa     

Grond, gebouwen en inrichting 12.051.122 11.996.527  

Auto's 25.231 64.137  

Totaal Vaste Activa  12.076.353 12.060.664

     

Vlottende Activa     

Transitoria 17.500 17.497  

Totaal Vlottende Activa  17.500 17.497

Liquide middelen  45.498 54.899

     

TOTAAL ACTIVA  12.139.351 12.133.060

     

PASSIVA     

Kapitaal     

Kapitaal per 1 januari 11.888.283 12.195.854

Reservering liefdadigheid 0 -28.315

Exploitatieresultaat 251.068 -34.479

Kapitaal per 31 december 12.139.351 12.133.060

     

TOTAAL PASSIVA  12.139.351 12.133.060

BATEN 2017 2016

Baten uit Nederland   

Donaties uit Nederland 2.689.857 1.779.310

Donaties lokaal 6.845 76.942

Donaties totaal 2.696.702 1.856.252

   

Baten overig   

Overige baten 64.198 20.099

   

SOM DER BATEN 2.760.900 1.876.351

   

LASTEN   

   

Huisvestingskosten 377.119 231.660

Communicatiekosten 45.281 23.300

Kantoorkosten 20.491 20.395

Benjamin Kids 232.449 248.127

Agra 0 21.280

Sport 0 132.371

Autokosten 139.220 148.583

Afschrijvingskosten 487.982 451.665

Algemene kosten 92.168 79.597

Loonkosten lokale medewerkers 1.083.055 495.584

Giften aan andere organisaties in Namibië 32.067 31.205

Herwaardering gebouw 0 0

Gederfde inkomsten 0 27.063

   

SOM DER LASTEN 2.509.832 1.910.830

   

Exploitatieresultaat 251.068 -34.479
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Toelichting Nederland
2017 was financieel gezien een beter jaar dan 2016. 
De giften namen toe ten opzichte van het voorgaande jaar, 
voornamelijk door een toename van de sponsoracties 
(RKC Events). We hebben meer geld naar Namibië kunnen 
overmaken. De kosten in Nederland voor fondsenwerving, 
beheer en administratie zijn iets gedaald ten opzichte van 
2016. Het totale budget voor Nederland ligt zo rond de 
€ 75.000 per jaar. 

De events die in 2017 door onze eigen Stichting RKC Events 
zijn georganiseerd en waarvan de gelden (na aftrek van 
kosten) volledig ten goede komen aan het RKC, waren de RKC 
Prestatietocht (schaatsen op de Weissensee in Oostenrijk), 
de RKC Golfdag (golfen door voornamelijk ondernemers) 
en de Tour de Baie Dankie (fietstocht). Deze events hebben 
respectievelijk € 83.000, € 51.000 en € 6.000 opgebracht. 
Daarmee zijn de events een belangrijke inkomstenbron 
voor het RKC. 

Naast deze events zijn de inkomsten van het Benjamin Kids 
programma en de algemene giften van particulieren, kerken, 
scholen en bedrijven erg belangrijk voor de continuïteit van  
de exploitatie.

Toelichting Namibië 
Met ingang van 2017 is besloten de administratie van het 
agrarische project (RKC Rehoboth Farm) te integreren in 
de administratie van het René Kids Centre. In 2017 werd 
RKC Agra voor het eerst sinds haar bestaan (2014) meer 
afhankelijk van gelden uit het RKC. Vóór 2017 kon RKC Agra 
door allerlei specifiek gegeven donaties en de opbrengsten 
van het land zelf voorzien in de kosten. Om goed inzicht 
te krijgen in de kosten en opbrengsten van het RKC Agra 
is besloten de administraties samen te voegen. De in dit 
jaarverslag opgenomen Balans en Staat van baten en lasten 
zijn dan ook inclusief de kosten en opbrengsten van 
RKC Agra.

Het bedrag van de donaties uit Nederland is aanzienlijk 
gestegen (voornamelijk door de positieve bijdrage van RKC 
Events). De donaties lokaal (Rehoboth en Namibië) zijn helaas 
gedaald. Voor 2018 is er een team van medewerkers dat zich 
gaat inzetten om meer sponsoring te krijgen vanuit Rehoboth  
en Windhoek.

Het exploitatieresultaat komt voor 2017 uit op N$ 251.068 
positief. De loonkosten zijn behoorlijk gestegen ten opzichte 

Toelichting
7.2 Toelichting jaarcijfers

van 2016, N$ 1.083.055 in 2017, N$ 495.584 in 2016. Dit heeft 
te maken met de toevoeging van de medewerkers van RKC 
Agra in de loonkosten. Daarnaast is het bedieningenteam 
van het RKC vanaf de tweede helft van 2017 fulltime in dienst 
van het RKC. Ook zijn de lonen van de RKC medewerkers 
aangepast naar boven, mede ingegeven  
door inflatiecorrecties.

Door de transitie die in 2016 is ingezet (meer 
verantwoordelijkheden bij Namibiërs) zijn er meer 
Namibische mensen aangenomen. Dit past volledig in het 
beleid van het RKC, namelijk zorgen voor werkgelegenheid. 

De stijging van de afschrijvingskosten heeft te maken met 
gedane investeringen, zoals o.a. reparatiewerkzaamheden 
aan het RKC gebouw en de aanschaf van zonnepanelen op  
de schuur van RKC Agra.

Gedurende 2017 hebben we te maken gehad met een 
sterk wisselende koers van de N$ ten opzichte van de euro. 
In januari 2017 ontvingen we N$ 14 voor een euro, eind 
december was dit weer N$ 14, maar tussentijds heeft de 
koers gefluctueerd tussen N$ 13 en N$ 17 per euro.

7.3. Budgetten 2018
De focus voor 2017 ligt grotendeels op de exploitatie van 
het Centre en het zelfvoorzienend maken van RKC Agra. 
Eén van de doelstellingen van het RKC is het creëren van 
werkgelegenheid. We streven er dan ook naar om meer lokale 
mensen aan een baan te helpen en ze een salaris te betalen. 
Ook zal het niveau van de salarissen in 2018 toenemen als 
gevolg van het aannemen van beter geschoold personeel  
en inflatie. 

Daarnaast willen we nog wat aanpassingen doorvoeren om 
het RKC-terrein en -gebouw nog meer uitnodigend te maken 
voor kinderen en jeugd. We willen het RKC vaker openstellen 
in de weekenden en in de vakanties. Daar zijn al de eerste 
initiatieven voor genomen. We werken in Namibië met een 
budget per maand, dat in principe redelijk vast staat, maar 
dat kan worden aangepast naar gelang middelen beschikbaar 
zijn vanuit Nederland.
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Je kunt niet 
hopen zonder 
geloof, niet 
geloven zonder 
liefde, niet 
liefhebben 
zonder hoop. 
Hoop begint  
bij wie liefde  
is: bij God.
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8.1 Samenwerking

8. Betrokkenheid 
sponsoren
De afgelopen jaren is het René Kids Centre gebouwd met giften van verschillende giftgevers  
(o.a. bedrijven, kerken, scholen, particulieren, etc.). Naast de programma’s van het RKC ontstond  
er visie om het RKC uit te breiden met andere pijlers, waaronder een agrarisch project en een  
recycling project. Het doel van beide projecten is o.a. het creëren van werkgelegenheid. 

Zoals u in hoofdstuk 6 heeft kunnen lezen, draait het  
agrarische project inmiddels een aantal jaren. De opbrengst van 
de oogsten zijn nog niet rendabel genoeg om alle operationele 
kosten (onderhoud/elektra/water/salarissen) via het agrarische 
project te laten lopen. Dit betekent dat er vanuit het RKC wordt 
bijgesprongen. We hopen in 2018, zoals al eerder aangegeven,  
meer structuur aan te brengen en daardoor meer inkomsten 
te kunnen genereren om uiteindelijk helemaal zelfvoorzienend 
te worden. Sponsoring specifiek voor het agrarische project 
is meer dan welkom. Maandelijks is 2.000 euro nodig om alle 
operationele kosten te dekken.

Het recycling project staat nog in de wacht. Dit heeft te maken 
met de initiatieven die er uit het dorp zelf zijn en de politieke 
problemen. We zijn er over na aan het denken om het recycling 
project op eigen initiatief te gaan starten en het niet te laten 
afhangen van andere partijen en de overheid. De kans bestaat 
dat het anders nog wel een aantal jaren kan duren voordat we 
kunnen starten. Dit project heeft namelijk enorm veel potentie, 
biedt werkgelegenheid en is een goede inkomstenbron.

Er zijn een groot aantal sponsoren die al één of meerdere jaren 
significant bijdragen aan het RKC. We kunnen hier niet iedereen 
bij name noemen, ook al omdat sommige sponsoren anoniem 
willen blijven. We benadrukken heel dankbaar te zijn voor iedere 
sponsor die helpt het RKC te bouwen. 

8.2 Sponsoren 
Het René Kids Centre is volledig afhankelijk van de giften 
van sponsoren. Daarom proberen we de relaties met onze 
sponsoren zo goed mogelijk te onderhouden. We houden ze op 
de hoogte door onder andere onze nieuwsbrieven, de website 
en het brengen van bezoekjes. 

Ook de Nederlandse vrijwilligers die bij het RKC in Rehoboth 
werken leven grotendeels van de giften van sponsoren uit hun 
eigen familie- en vriendenkring en/of kerk. Zij krijgen een kleine 
basisvergoeding van het RKC (geen volledig salaris) en zij wonen 
gratis in een huisje op het Centre.

Het grootste gedeelte van de sponsoren bestaat uit kerken, 
scholen, particulieren en bedrijven. Met regelmaat zijn er 
het afgelopen jaar door René Ruitenberg en/of door andere 
betrokkenen presentaties gegeven over het RKC. Dit om onze 
achterban te vergroten en om onze sponsoren betrokken te houden. 

We zijn alle mensen die zich het afgelopen jaar (weer) 
hebben ingezet voor het René Kids Centre enorm dankbaar! 

8.3 Stichting RKC Events
In de afgelopen jaren zijn er door het RKC en diverse sponsoren 
events georganiseerd. Op de website, www.renekidscentre.nl, kunt 
u meer lezen over deze events. Om deze events makkelijk vindbaar 
en inzichtelijk te maken voor eventuele sponsoren/deelnemers is 
de “Stichting RKC Events” opgericht. Voordeel van deze Stichting is 
dat sponsoren met Ideal rechtstreeks via de website  
(www.rkcevents.nl) kunnen betalen en dat deelnemers aan de 
events beter beschermd zijn door de verzekeringen die de Stichting 
heeft afgesloten. De Stichting heeft, net als het René Kids Centre, 
een ANBI-status. Alle gelden die via deze Stichting binnen komen, 
zijn bestemd voor het René Kids Centre. 

8.4 Benjamin Kids
De Benjamin Kids is een sponsorprogramma dat in 2010 
gestart is. Hiermee willen we mensen de gelegenheid geven om 
bij te dragen in de kosten van onze programma’s. Zij zijn belangrijk 
om de kinderen van Block E een hoopvolle toekomst te geven. 
Anders dan andere organisaties focussen wij ons niet op één kind, 
maar helpt een sponsor misschien wel twee of meerdere kinderen, 
omdat het ene kind meer financiële ondersteuning nodig heeft 
dan het andere.

 Voor € 25,- per maand kunnen we het volgende doen:
 • schoolgeld regulier onderwijs betalen
 • schoolspullen aanschaffen
 • schooluniform aanschaffen
 • warme maaltijden verstrekken
 • (gedeeltelijk) organiseren van onze programma’s

8.5 RKC-reis 
In 2017 is er weer een RKC-reis georganiseerd. Het doel van de 
reis is om het RKC meer bekendheid te geven en een grotere 
achterban te creëren. Een achterban die ons in raad en daad  
bij kan staan. 

Ook dit jaar hebben we de RKC-reis weer als heel bijzonder 
ervaren. Het blijft een mooie gelegenheid om mensen in 
Nederland te laten zien wat we bij het RKC doen. Daarnaast 
zien we telkens weer dat het mensen raakt als ze zien hoe hoog 
de nood in Namibië is. Dit heeft natuurlijk ook invloed op hun 
omgeving in Nederland. Via deze weg geven zij bekendheid aan 
het RKC binnen hun eigen netwerk van ondernemers en binnen 
hun familie- en vriendenkring. Er is dit jaar een mooi verslag  
van de reis geschreven, dat na te lezen is op de website:  

www.renekidscentre.nl/nieuws/een-wonderlijke-reis

Hierbij een tweetal reacties op de reis:

“De RKC-reis was er één om nooit te vergeten! 
Wat hebben wij ontzettend mooie dingen meegemaakt met hele 
bijzondere mensen! Wij vonden het indrukwekkend om te zien 
hoeveel kracht de mensen in Namibië uit hun geloof halen.” 

Rolf en Dorieke Bekendam

“Onze reis naar het RKC heeft onze ogen geopend voor 
Farming God’s Way. Het land bewerken zoals het Zijn  
bedoeling is. Het groepsproces was heel bijzonder!” 

Gerrit en Kitty Dijkstra

8.6 Vrouwenreis
Dit jaar organiseerden we onze derde vrouwenreis naar het 
RKC. Met 18 deelneemsters vertrokken we op 6 maart richting 
de luchthaven van Frankfurt. Net zoals voorgaande reizen 
logeerden we deze reis bij B&B Aleens in Rehoboth, zo’n  
5 kilometer van het Kids Centre.

We hebben als groep meegeholpen en gekeken bij de 
activiteiten en programma’s die bij het RKC plaatsvinden. 
De deelneemsters hadden allerlei ‘wellness’-producten uit 
Nederland meegenomen die we heerlijk konden gebruiken 
tijdens de “oupa- en ouma-oggend”. Deze oudere mensen 
uit Block E werden door de deelneemsters met bussen 
opgehaald bij hun blikkie om vervolgens heerlijk in de watten 
te worden gelegd. Denk hierbij aan koffie met zelfgebakken 
appeltaart bij aankomst, nagels lakken, een heerlijke 
voetmassage, gezichtsmaskertjes, puzzelen en spelletjes 
doen. Na een heerlijke warme maaltijd werden de ouderen 
weer teruggebracht naar huis. Wat was het een bijzondere 

“De RKC-reis was er één 
om nooit te vergeten!”
Rolf en Dorieke Bekendam 
Deelnemers RKC-reis
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ochtend voor ons allemaal. We zagen hoe ‘helend’ het werkte voor deze mensen, met hun 
apartheidverleden, dat ze door blanken werden gediend. We vonden het bijzonder om hier een 
onderdeel in te mogen zijn. Ook hebben we als groep op een avond een mooie Bijbelstudie 
gehad, geleid door Agnes Huizenga. We hebben de hoofdstad Windhoek bezocht, een Afrikaanse 
workshop batikken gevolgd en we zijn (uiteraard) op safari geweest. Op 13 maart reisden we 
weer terug naar Nederland. Al met al was het opnieuw een hele indrukwekkende reis met mooie 
ontmoetingen en gesprekken en fantastische ervaringen die we ons leven niet meer zullen 
vergeten.

Hieronder twee reacties van deelneemsters:

“Als ik aan de vrouwenreis terugdenk, dan komt het volgende bij mij boven: liefde, waardigheid en 
samen één zijn in Jezus. Jezus leert ons de liefde die we aan onze medemensen, in dit geval de mensen in 
Rehoboth in het bijzonder, mochten geven. Maar we hebben deze liefde dubbel en dwars terug gekregen. 
Door deze liefde besefte ik dat we samen één in Hem naast elkaar 
mogen staan. Kortom: een onvergetelijke reis!” 

Marianne Esselink

“Inspirerende, onvergetelijke reis met veel gezelligheid en tijd voor ontspanning en bezinning.  
Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt, is dat de kinderen in Block E zo aanhankelijk zijn, 
door gebrek aan liefde, aandacht en verzorging. Daarom was het ook prachtig om te zien 
dat er door het RKC zulke mooie hoopvolle dingen gebeuren. De liefde en aandacht die de 
kinderen krijgen door de mooie projecten die voor hen opgezet zijn, zoals de Kidsclub, de 
pre-primary school, de outreach, de school- en huiswerkklassen en het verzorgen van eten 
en drinken. Voor de volwassenen het prachtige agrarische project (de RKC Rehoboth Farm) 
en de naaldwerkgroep voor vrouwen. 

Alles heel indrukwekkend om te zien en mee te maken. Toen ik terug in Nederland was 
voelde ik me leeg, omdat ik de gezelligheid van de vrouwengroep miste en het enthousiasme 
van de Afrikaanse kinderen. Ik voelde me ook rijk door de ervaring die ik heb opgedaan, de 
mensen die ik heb leren kennen en de cultuur die ik heb ontdekt. Ze zijn een verrijking van 
mijn leven. God doet prachtige, mooie dingen in Namibië! Deze reis heeft voor altijd een 
speciaal plekje in mijn hart.” 

Anja van den Brink-van der Velde

8.7. Jongerenreis
In 2017 hebben er twee jongerenreizen plaatsgevonden. De eerste was een 14-daagse 
reis van twintig jongeren in juni, in samenwerking met De Katapult uit Den Helder. Deze 
Bijbelschool voor jongeren staat onder leiding van Herman Boon. Bijzonder was de reis zeker: 
enerverende indrukken voor de jongeren, de armoede en andere problematiek in Block E 
maakte diepe indruk, maar ook heeft deze reis het RKC veel gebracht. De jongeren, onder leiding 
van vijf ouderen, hebben vooral veel geestelijke impact gehad voor het RKC.  
Er zijn nieuwe inzichten ontstaan en het heeft ook alle medewerkers bij het RKC een enorme  
boost gegeven. Al met al mogen we terugkijken op een hele mooie en gezegende reis.

De tweede reis werd georganiseerd door een kerk uit Apeldoorn. Zestien jongeren en vijf 
leidinggevenden reisden half juli af naar Rehoboth voor eveneens een 14-daagse reis.  
De jongeren hebben mee kunnen helpen met een aantal activiteiten. Ook deze reis heeft vooral 
indruk gemaakt op de jongeren en leiding zelf: het veilige en goed georganiseerde Nederland 
achter je laten en twee weken in een compleet andere omgeving vertoeven. De uitzichtloosheid 
had enorme impact, daarnaast was men erg onder de indruk van het rotsvaste geloof wat velen 
hebben ondanks de armoede en andere problematiek. Ook dit was een reis om nooit te vergeten.

In 2018 zal het RKC zelf weer een jongerenreis organiseren. 

8.8 Nalatenschap en periodieke giften
1. Erfenis of legaat
U kunt er voor kiezen om het René Kids Centre een erfenis of legaat toe te 
kennen. Bij een legaat laat u ons een goed na, bijvoorbeeld een schilderij, 
huis, effectenportefeuille of een bepaald bedrag. Als u het RKC benoemt als 
erfgenaam, bepaalt u zelf voor welk percentage het RKC in uw nalatenschap 
deelt. Een notaris kan uw testament opmaken en in overleg helemaal naar 
uw wensen aanpassen.

De officiële tenaamstelling die de notaris in uw testament moet opnemen 
is: Stichting René Kids Centre, gevestigd te Elburg, correspondentieadres: 
Postbus 31, 8080 AA Elburg. Het RKC hoeft geen erfbelasting te betalen, 
omdat we een ANBI-stichting zijn. Uw geld wordt dus 100% ingezet om 
kansarme kinderen in Rehoboth een hoopvolle toekomst te geven.

2. Periodieke giften
Gewone giften aan het RKC zijn aftrekbaar voor de belasting, er geldt echter 
wel een drempelbedrag en een maximum. Voor periodieke giften geldt geen 
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Via www.belastingdienst.
nl kan een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” worden uitgeprint, één 
exemplaar voor de schenker, één voor de ontvanger. Als beide partijen 
hebben getekend dan is de gift 100% aftrekbaar voor de belasting, zonder 
tussenkomst van een notaris, zoals dat vóór 2014 wel moest. Natuurlijk kunt 
u ook doneren. Dat kan heel eenvoudig via onze website, met iDeal of met 
een machtiging. 

8.9 Website
Per dag bezoeken zo’n 50 tot 100 mensen de website www.renekidscentre.
nl. We gebruiken de website voor het delen van nieuws, ons hart en onze 
activiteiten. In 2017 kwam er een kleine 3.000 euro aan donaties binnen via 
de website. Eind 2015 werd deze site gelanceerd en door Merkmannen en 
Wielink Websolutions kosteloos gebouwd. Beide bedrijven werkten in 2017 
aan een vernieuwde website voor alle events van het RKC. Deze website is 
in februari 2018 online gegaan en biedt ons de kans onze events beter te 
promoten en eenduidig weer te geven (www.rkcevents.nl).

8.10 Social media
Het aantal volgers op Facebook groeide in 2017 van 1.300 naar 1.460. 
Het bereik van berichten schommelt tussen de 1.000 en 5.000. Er is een 
vaste kern van volgers die vaak reageert op berichten. Een spontane 
Facebookactie om kinderen aan het verplichte schooluniform te helpen 
leverde genoeg geld op om 106 kinderen te kunnen helpen. Een prachtig 
voorbeeld van hoe social media bijdraagt aan de hoop in Block E. 

8.11 Nieuwsbrief
Drie keer per jaar versturen we een nieuwsbrief via de post naar een 
achterban van ruim 775 adressen. In deze nieuwsbrief focussen we ons 
steeds meer op het nieuws uit Namibië, maar ook sponsoracties en 
ontwikkelingen in de organisatie komen aan bod.  

8.12 Nieuwsflits
Maandelijks versturen we een digitale nieuwsbrief. In enkele korte 
onderwerpen is de abonnee op de nieuwsflits in een paar minuten weer 
helemaal bijgepraat. In totaal ontvangen zo’n 750 mensen deze digitale 
nieuwsbrief. Ontvangt u deze nieuwsflits nog niet, meld u dan  
aan op de website www.renekidscentre.nl.
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“Nothing you 
have not given 
away will ever 
really be yours.”
C.S. Lewis
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Ja ja… wat een getuigenis zal dat zijn. Dat is blijkbaar 
makkelijker gedacht dan gedaan. Voor mij persoonlijk is 2017 
het meest pittige jaar geweest van de afgelopen 10 jaar, een 
woestijnperiode!

In de Bijbel lezen we dat het volk Israël werd bevrijd uit de macht 
van Egypte. Ze hadden vele jaren in ballingschap geleefd. Na het 
aanroepen van God kwam daar een bijzondere bevrijding: de 
farao liet de Israëlieten gaan! Later kreeg hij spijt en hij zette de 
achtervolging in. De Israëlieten stonden voor de grote Schelfzee 
en konden geen kant op, maar op het moment dat ze weer 
dreigen gevangen genomen te worden, gebeurt daar een enorm 
wonder. De God van Abraham, Isaak en Jacob maakt een droog 
pad door de zee, de Israëlieten trekken er snel doorheen en op 
het moment dat ze aan de overkant zijn brengt God de zee weer 
terug in oorspronkelijke staat. De vijand verdrinkt in de zee en 
de Israëlieten zijn nu werkelijk vrij van de vijand.

Daar staan ze dan aan de overkant van de zee, verbouwereerd, 
op weg naar het Beloofde Land, het land van melk en honing, 
het land van overvloed. Maar eerst zullen ze nog een aantal 
weken door de woestijn moeten trekken om bij het Beloofde 
Land te komen. Die paar weken worden 40 jaar! Die aantal 
weken door de woestijn was een periode van beproeving, leren 
om op God te vertrouwen, leren om een hele nieuwe manier van 
leven (goddelijke cultuur) te ontdekken, loskomen van de oude 
patronen van Egypte. Het is de Israëlieten op twee mensen 
na helaas niet gelukt, ze rebelleerden tegen God en bleven 
vasthouden of vielen terug in de oude patronen/gewoonten, 
met alle gevolgen van dien.

Het jaar 2017 was voor het RKC een soortgelijke periode.  
In 2016 werd duidelijk aangekondigd dat er verandering zou 
plaatsvinden, terug naar de basis, meer verantwoordelijkheid 
aan de lokale bevolking, samen optrekken om de nieuwe 
structuur te leren kennen, doorleven en uiteindelijk 

Vorig jaar sloot ik het stukje vooruit kijken af met de 
zin: “Het jaar 2017 in het bijzonder en ook de jaren  
erna zullen in het teken staan van SAMEN, samen 
optrekken, van elkaar leren, elkaar aanmoedigen,  
elkaar liefhebben, om uiteindelijk één te worden. 
Wat een getuigenis zal dat zijn!”

9.1 Algemene verwachtingen 

9. Vooruit  
kijken

René Ruitenberg 
Oprichter René Kids Centre

2018: 
Nieuwe  

structuur. 
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overbrengen en uitvoeren. Het Beloofde Land innemen, werkelijk 
Licht brengen in de duisternis (Block E/Rehoboth)  
en zo het Koninkrijk van God zichtbaar maken.

Bijna alle mensen die de afgelopen jaren betrokken waren en/
of nog zijn, hebben zich voor 100% gegeven, allemaal met goede 
bedoelingen en oprechte motieven en toch kwamen we er met 
elkaar niet uit. Verschil van inzicht, weinig of geen vertrouwen in 
bepaalde keuzes, wantrouwen rondom besteding financiën, en 
zo kan ik er nog wel een aantal opnoemen. Hebben we alles dan 
goed gedaan in 2017?

Zeker niet! We hebben zeker fouten gemaakt op verschillende 
gebieden, persoonlijk heb ik daar ook mijn aandeel in gehad. 
Het was soms gewoon erg complex! Toch wil ik iedereen oprecht 
bedanken voor de bijdrage in 2017, op welke wijze dan ook, ook 
al was het af en toe pittig.

Uiteindelijk was daar medio 2017 de compleet nieuwe RKC-
structuur: terug naar de basis, nieuwe vorm van leiderschap, 
nieuwe medewerkers, nieuwe vorm van programma’s, etc.
Als ik dit stuk schrijf is het rond 1 maart 2018… Wow, wat is 
er veel veranderd! Inmiddels is er 3 keer Kidsclub geweest 

(gemiddeld ruim 600 kids), 4 naschoolse opvangklassen (4 
keer per week 60 kinderen), Youth Night (bijna 100 jongeren), 
schoolbezoeken, huisbezoeken, etc. zijn in volle gang. Rond de 
20 gemotiveerde medewerkers die enthousiast naar het RKC toe 
komen om samen het Beloofde Land in te nemen, het land van 
overvloed. Wat een getuigenis!!

9.2 Programma’s 
In 2017 hebben we alle programma’s onder de loep genomen, 
met in het achterhoofd: “wat was ook alweer de droom/
opdracht van het RKC?” We zijn langzaam gaan afbouwen met 
de programma’s en we hebben vanaf september alles tijdelijk stil 
gelegd om te werken aan een nieuwe structuur die gebouwd is 
op een goed en gedegen fundament. Dit heeft vervolgens ook 
zijn uitwerking gehad op de medewerkers. Door dit proces van 
verandering (terug naar de basis) hebben we in het tweede deel 
van 2017 afscheid genomen van een heel aantal medewerkers. 
We geloven dat het werk bij het RKC niet in eerste plaats is om 
geld te verdienen of werk te hebben. Dit werk gaat over roeping 
en passie, passie voor het werk binnen het RKC (zie hoofdstuk 
2.3 Identiteit/Visie).

In 2018 zullen we van start gaan met vijf hoofdprogramma’s 

en drie subprogramma’s. Een aantal oud-medewerkers en een 
behoorlijk aantal nieuwe medewerkers zullen leiding gaan geven 
aan de programma’s. 

9.3 Sport 
Van onze sportvelden wordt veelvuldig gebruik gemaakt. 
Vanuit onze eigen programma’s maken de kids gebruik van ons 
voetbalveldje (pannakooi). Ze genieten hier enorm van; dit is 
misschien wel het mooiste voetbalveldje (15 bij 30 meter) wat er 
is in Rehoboth!
In 2018 hopen we er een dak (schaduwdoek) op te maken, dit 
maakt het dan helemaal af. Ook maken de kinderen gebruik 
van onze velden voor netbal (een soort korfbal). Super om te 
zien hoe de kinderen genieten van sport, alles even vergeten en 
genieten van een stuk ontspanning. Ook maken kinderen uit de 
wijk buiten onze programma’s gebruik van onze sportvelden, 
zelfs ‘s avonds wordt er regelmatig gesport. Dit is mogelijk 
doordat er verlichting aanwezig is (in Rehoboth is het doorgaans 
rond half zeven donker). Onze grote droom is om uiteindelijk een 
echte sportacademie te starten op een terrein naast het RKC.

Het RKC runningteam heeft in 2017 weinig kunnen trainen 
en bouwen aan de toekomst. Dit had te maken met alle 

veranderingen binnen het RKC. We hopen in de komende jaren 
weer verder te bouwen aan een mooi en sterk runningteam, 
geleid door een goede gedisciplineerde trainer. Er is talent 
genoeg, daar ligt het zeker niet aan.

9.4 Verdere ontwikkelingen in Namibië
• Aankoop 3 hectare grond ten behoeve van sport  
 (2018/2019)
• Aankoop 2 hectare grond ten behoeve van  
 recycling project (2018/2019)
• Aankoop grond voor bouw 7 huisjes ten behoeve  
 van Namibische medewerkers (2018/2019)
• Bouw praktijkschool (2018/2019)
• Bouw en start pre-primary/day-care (0 tot 6 jaar) (2018)

9.5 Events in Nederland 
In Nederland staan er in 2018 een aantal evenementen  
op het programma: 
• Op 14 mei 2018 vindt de jaarlijkse Golfdag plaats in Hilversum 
• Voor de fietsliefhebbers is er op 8 september 2018  
 weer de “Tour de Baie Dankie” op de Veluwe
• In januari 2018 heeft de RKC Prestatietocht op  
 de Weissensee plaatsgevonden
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10. Nawoord

Gedurende het samenstellen van dit jaarverslag zijn 
we weer gestart met de programma’s en zijn er veel 
nieuwe enthousiaste medewerkers komen werken. Het 
gaat goed! Verandering heeft echter wel tijd nodig, dus 
het zal nog even duren voordat iedereen op elkaar is 
ingespeeld en zijn/haar draai in de nieuwe structuur 
heeft gevonden. Maar wij vertrouwen onze God die dit 
project leidt. Hij heeft de verandering ingezet en Hij zal 
niet loslaten wat Hij begon.

We hopen dat u door dit verslag enthousiast bent 
geworden/gebleven voor het project. We nodigen 
u via deze weg van harte uit om ons project eens 
te bezoeken of mee te gaan met één van onze 
georganiseerde reizen. Een bezoek aan het Centre, 
Block E en het dorp is een ervaring om nooit te 
vergeten. 

Heeft u vragen over dit verslag, over het  
doen van giften of over andere onderwerpen, 
dan kunt u contact met ons opnemen via  
info@renekidscentre.nl.

Het zou geweldig zijn als we, mede door uw hulp, ook  
in 2018 weer verder kunnen werken aan het realiseren 
van de missie van het René Kids Centre!

2017 was het jaar waarin de koers van het 
RKC veranderd is. Zo hebben we een tijd stil 
gelegen voor herbezinning. Terug naar de 
basis, hoe begon Oma Magdalena en wat was 
haar visie. De verantwoordelijkheid werd 
volledig overgedragen aan lokale mensen.  
Wij, Nederlanders, hebben nu een dienende, 
ondersteunende, sturende rol. Een hele 
andere benadering dan al die jaren hiervoor.

Herbezinning
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Colofon

Teksten
Irma & Henri van de Ruitenbeek
 

Fotografie
Jaap Schuurman | Henri van de Ruitenbeek
 

Vormgeving  
Joost Hertsenberg | Merkmannen
 

Drukwerk & bezorging
Freddy Bakker | Torendruk
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