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Het RKC  kiest bewust niet voor de financiële 
adoptie van één kind, maar geeft elk kind zorg en 
ondersteuning op maat. Heel veel dank voor uw 
maandelijkse, structurele bijdrage hieraan.

Mede door uw giften hebben de kinderen hoop 
gekregen op een betere toekomst. Er zijn materialen 
aangeschaft, en de kinderen hebben liefde en zorg 
ontvangen. Namens al deze kinderen: heel veel 
dank! Ook rondom en in het René Kids Centre zelf 
is de afgelopen maanden veel gebeurd. Zo is het 
Kids Centre met een mooie en feestelijke happening 
geopend. Hierover kunt u later dit jaar meer lezen in 
de algemene nieuwsbrief van het RKC.

Dit is hem dan: de allereerste nieuwsbrief over de Benjamin Kids. De Benjamin Kids zijn alle kinderen die bij het 
Kids Centre komen: de kinderen van de schoolklassen, de huiswerkklassen, de kidsclub die tegenwoordig ook 
tijdens de outreach in het ziekenhuis en op verschillende plaatsen in Block E wordt gehouden en de tieners die 
de Youth Night bezoeken.

De Benjamin Kids 

NIEUW! De Benjamin Kids nieuwsbrief



Het bijzondere 
verhaal van 
Desipanda

Hoe een kind bij het Kids Centre terecht kan komen, is vaak een verhaal apart. Het is mooi om te zien hoe  
het leven en de toekomst van een kind er dan ineens heel anders uit gaat zien. Neem bijvoorbeeld Desipanda,  
een 6-jarig meisje uit Rehoboth. 

“Hallo ik ben Brandon en ben 19 jaar. Ik woon in 
Rehoboth. Hier ben ik opgegroeid. Ik ben opgevoed door 
mijn moeder. Ze heeft me veel geleerd en verteld over 
God. Ze heeft me in een christelijke omgeving groot 
gemaakt. 

In Block E was er een oma. Oma Kanana. Elke dag na 
school ging ik daar naar toe. Ze hield een Kidscub. We 
kregen soep, brood en het woord van God. Soms kregen 
we ook cadeautjes. Toen de Kidsclub begon te groeien 
en ook bij het Kids Centre werd gegeven ben ik ook 
daar naar toe gegaan. Ik was ongeveer 14 jaar oud. Ik 
begon mensen te leren kennen. Ik werd ook gevraagd 
om deel te nemen aan andere programma’s. Ik heb o.a. 
deelgenomen aan de Alpha Course. Willemien nodigde 
mij regelmatig uit om bij ze langs te komen. Toen ik 
ongeveer 16 was ging ik ook vaak naar de jeugdavonden 
op vrijdag. Veel mensen in en om het Centre kende mij 
nu. Al die tijd ben ik ook naar school gaan.”

Kans aangenomen
“Toen gebeurde er iets in mijn leven… Ik was gezakt voor 
mijn graad 10, voor de 2e keer, met net 1 punt. Toen ben 
ik naar het RKC gegaan om te vragen of ik geld kon lenen 
om mijn herkansing te kunnen betalen. Hier hebben ze 
me geholpen. Ik moest twee weken komen werken om 
mijn geld terug te komen betalen. In deze twee weken 
heb ik laten zien dat ik goed kan werken. Vandaar af 

hebben ze mij gevaagd of ik niet wil blijven werken. 
Deze kans heb ik aangenomen. Sinds die dag werk ik hier 
met plezier. Ik ben begonnen als een terreinwerker. Door 
de tijd heen is de kidsclub hier bij gekomen. Hier speel ik 
clown Brendo. Bijna alle kinderen in Block E roepen dit 
als ze me zien. Ook ga ik samen met een collega twee 
keer per week naar pre-primary’s en het ziekenhuis 
toe, om daar een mini-kidsclub aan te bieden. Vandaar 
af is de Alpha Course ook weer begonnen. Hier ik ben 
als jeugdleider van een groepje begonnen. Ook ben ik 
voetbal gaan geven op de vrijdagmiddag. Hier geniet ik 
erg van. Er is tijd om met de jongens te sporten en te 
voetballen maar ook om het Woord met ze delen. Bijna 
alle jongens die hier komen, komen ook op de Youth 
Nights op de vrijdagavonden.” 

desipanda & hanneke

Op een middag in september stond haar broer Nantangwe 
bij Hanneke, een medewerkster van het Kids Centre aan de 
deur. Nantangwe zit zelf in de huiswerkklas . Het ging niet 
goed met zijn zusje, zo vertelde hij. Ze at weinig en lag veel 
op bed en sprak ook langzaam. Omdat het meisje al eens 
eerder met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis had 
gelegen, ging er gelijk een belletje rinkelen bij Hanneke. 
Samen met Nantangwe reed ze naar het huisje en daar liep 
Desipanda.

Het was gelijk te zien dat ze ziek was. De moeder was niet 
in de veronderstelling dat het ernstig was met haar kindje, 
en was niet van plan om met haar naar het ziekenhuis te 
gaan. Ze liep zelfs boos weg toen Hanneke dat voorstelde. 
Dus ging ze zonder moeder, maar met lieve broer én 
Desipanda naar het ziekenhuis. De zusters daar namen 
het gelukkig wel serieus en er werden wat testjes gedaan. 
Temperatuur meten, luisteren op de borst, et cetera. Het 
was al snel duidelijk; ze was zwak en ziek en ze moest aan 
het kragwater (infuus). 

Desipanda werd opgenomen in het ziekenhuis. Hier is ze 
eerst even lekker gewassen, kreeg ze schone kleren en een 
lekker schoon bed. Hanneke moest haar hier achterlaten 
met de hoop dat haar moeder wel op bezoek zou komen. 

Gelukkig heeft ze dat inderdaad gedaan. Zelf is Hanneke 
ook regelmatig bij Desipanda in het ziekenhuis op bezoek 
geweest. Na ruim een week was Desipanda weer helemaal 
opgeknapt en aangesterkt en mocht ze naar huis. Eenmaal 
thuis had ze weer praatjes voor tien. Vanaf januari gaat ze 
naar school en ze zou dan ook in het huiswerkprogramma 
van het Kids Centre komen. 

Gezien de situatie thuis is echter besloten dat ze direct 
kan starten in de huiswerkklas. Hier krijgt ze nu op die 
middag een lekker bord eten en liefdevolle aandacht. En zo 
kunnen we haar een beetje in de gaten houden. Wanneer 
ze in januari naar de reguliere school gaat, heeft ze alvast 
een kleine voorsprong. Desipanda geniet zichtbaar van 
de aandacht en lessen die ze krijgt, en ze heeft nog geen 
middag gemist. Het gaat nu goed met haar, Desipanda is 
een lekker bijdehand ding.

“Ik wil graag teruggeven wat 
ik in de afgelopen jaren zelf 
ontvangen heb”

Brandon is een mooi voorbeeld van hoe anders je leven kan verlopen als er mensen op je pad
komen die je een stapje verder helpen. En wanneer je deze kansen ook aanpakt, zoals Brandon
heeft gedaan. Hij vertelt u graag zijn verhaal in zijn eigen woorden.

Architect
“Terwijl ik hier werk, hebben ze me ondersteund om de herkansing alsnog te doen afgelopen jaar. Ik ben 
nog in afwachting van de resultaten. Als ik slaag kan ik volgend jaar terug naar school, naar graad 11. 
Daarnaast zal ik dan alsnog een paar uur blijven werken bij het  RKC. Zo kan ik volgend jaar ook de kinderen 
helpen die bij de programma’s komen. Om terug te geven, wat ik in afgelopen jaren ontvangen heb. Zo kan 
ik mijn droom om op een dag een architect te zijn verder achterna gaan. Ook zou ik in de toekomst nog heel 
graag betrokken willen blijven bij het RKC “. 

brandon uit rehoboth
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Bij deze nieuwsbrief vindt u, als blijk van waardering voor 
uw trouwe sponsoring, een kleine attentie. Deze attentie 
is gemaakt door de zogenaamde naaldwerkgroep. Dit is 
een groep enthousiaste vrouwen in de leeftijd van 17 t/m 
27  jaar.  Wat hen bindt, is dat ze op jonge leeftijd kinderen 
hebben gekregen, en er voornamelijk alleen voor staan. De 
groep is voor hen heel belangrijk. Ze komen samen, delen 
met elkaar, zijn creatief en zinvol bezig, en hebben plezier. 

Zij hebben speciaal voor u deze bedankhartjes gemaakt!

Bedank hartjes

René Kids Centre, 
hoop voor de 
toekomst!

en u helpt mee!


