
Wat is het bijzonder om met eigen ogen te zien hoe het de 
Benjamin Kids vergaat. Enkele maanden geleden was ik 
bij het René Kids Centre waar ik met Petrus sprak over zijn 
ontwikkelingen op school en in de atletiek. Ik vertelde hem 
dat er in Nederland mensen zijn die over hem lezen en 
geïnteresseerd zijn in hem. 

Zijn gezicht straalde helemaal toen hij dit hoorde! En het 
motiveert hem om goed zijn best te blijven doen. Desipanda, 
Brandon en ook So-Ann komen aan het woord in deze 
Benjamin Kids Nieuwsbrief. Zomaar enkele namen van de vele 
kinderen die ik mocht ontmoeten. Ieder kind heeft een naam en 
ieder kind is bijzonder. We hopen dat u deze brief met interesse 
zult lezen en vragen ook uw extra aandacht voor de bijgesloten 
brief. Daarin staat belangrijke informatie voor u.    
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So-Ann is een meisje van 15 jaar oud. Zij gaat 

in Rehoboth naar de High School en zit daar in 

grade 8. Ze komt nu zo’n 3 jaar bij het René Kids 

Centre. Ze komt naar de huiswerkklas, maar ze 

bezoekt ook de jeugdavonden en ze weet ook dat 

ze altijd terecht kan bij het kidscentrum als ze  

in de problemen zit.

Zelf schrijft So-Ann: 

“When I feel sad they are always on my side. 

The René Kids Centre means a lot for me, when 

I was in trouble they were there. When my home 

burned down they helped me with food, with 

cloths, with shelter and even more. For now I am 

staying with my mother, my stepfather and my 

brothers. So I am allright now. I hope you guys 

are okay/fine there.” 

Het gezin van So-Ann stond op een dag in 

november al vroeg in de ochtend bij het 

kidscentrum; hun huisje was tot de grond toe 

afgebrand. Ze stonden er met alles wat ze nog 

hadden, de kleren die ze droegen, compleet 

verslagen. Ze hebben zich kunnen wassen, 

schone kleren gekregen en wat te eten. 

Samen met de Namibische medewerkers is er 

een nieuw huisje voor hen gebouwd. En wat 

nu zo mooi was om te zien: een Namibische 

medewerkster heeft heel spontaan een 

inzamelingsactie gehouden onder de  

Even voorstellen: So-Ann

medewerkers en iedereen die het maar wilde horen.  

Heel ontroerend om te zien hoe de bevolking voor 

elkaar opkomt en dat mensen van het weinige dat 

ze zelf hebben ook nog uitdelen aan anderen die  

het nog zwaarder hebben. 

When I feel sad they are always 
on my side. The René Kids Centre 
means a lot for me, when I was  
in trouble they were there.



Ndeshipanda is een meisje van inmiddels 
zeven jaar jong. Zij is zo’n twee jaar geleden bij 
het kidscentrum terecht gekomen. Haar broer 
maakte zich zorgen om de gezondheid van zijn 
zusje en heeft toen de hulp ingeroepen van de 
medewerkers van het RKC.

Ndeshipanda is toen eerst versneld toegelaten tot 
de huiswerkklas en daarna samen met haar broers 
geplaatst in een hostel, zo’n tachtig kilometer buiten 
Rehoboth. Hier krijgt ze voldoende te eten en er 
wordt goed voor haar gezorgd. Wanneer de scholen 
in de vakantie dicht zijn komt Ndeshipanda terug 
naar Rehoboth. Dan gaat ze altijd langs bij het 
kidscentrum om daar haar verhaal te doen. In de 
vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het goed 
met haar gaat. En dat gaat het gelukkig nog steeds!

Eind november gingen de scholen weer dicht en dus 
kwamen de kinderen van de hostels weer terug naar 
Rehoboth. Ook Ndeshipanda. Ze had een mooi rapport 
en daar was ze zichtbaar trots op. Ndeshipanda en 
haar broertje Jonas werden uitgenodigd voor een 
middagje zwemmen en film kijken. Ze hebben heerlijk 
genoten en vonden het maar wat leuk. Maar ook wel 
spannend :). Broodje knakworst erbij en dat maakte 
het helemaal af. 

In de vakantie zijn ze bij hun moeder geweest, waar 
ze een goede tijd hebben gehad. Daarna gingen ze 
weer terug naar school en het hostel. De moeder 
van Ndeshipanda was op het moment dat ze weer 
terug ging naar het hostel hoogzwanger. Toen ze eind 
januari voor een weekendje thuiskwam, kon ze haar 
pasgeboren zusje bewonderen. Ndeshipanda heeft 
al vier grote broers en daarom vindt ze het extra leuk 
om nu ook een zusje te hebben.

In de vorige nieuwsbrief vertelde Brandon dat 
hij graag naar de Discipelschap Training School 
(DTS) wilde gaan en hiervoor flink aan het sparen 
was. Nu, dit is gelukt! Afgelopen half jaar heeft 
Brandon de opleiding kunnen volgen in Zuid-Afrika 
en hij heeft een geweldige tijd gehad. Hij heeft 
zijn ervaringen voor ons opgeschreven.

“Hey to everyone reading this. I am Brandon 
(Theodor) Goagoseb and I am from Rehoboth 
Namibia and because of a disciple training school 
I move to South Africa for 3 months where they taught 
me about identity, character and nature of God, 
cost of a disciple, about holy spirit, spiritual warfare, 
dream and destiny, world view, bible overview and 
some other topics. This was amazing 3 months cause 
I also learned a lot about God and I have seen a lot 
what God did in my life and I was growing spiritually.
 
When my lecture ended I got to go to a wonderful 
country Brazil. To be honest I never dreamed about 
going to Brazil cause I never knew I would go there. 
It is kind of expensive and it’s a holiday destination so 
for me to go there would take my whole life of working 
and saving. But because God does wonders in our 
life’s I went there. On this outreach I have learned a 
lot too only didn’t see the holiday side of Brazil but I 
also saw the poor side of Brazil where people suffer 
and where poverty is ruling. I got to meet families 
struggling to have a good life, kids learning wrong 
stuff from the streets and how corruption in the country 
effected the lives of people in a bad way.
 
Ministry wise we were doing a lot in Brazil.  
We worked with local churches and people to help 
out and we did like street evangelism. We were 
reaching out to people as much as we could. My 
walk with God was going down a little bit because 
I was looking to troubles only and didn’t look to 
the solution and this was making it hard for me to 
follow Christ but also in this I got stronger and I am 
planning to do a lot when I go back home. Thanks.”

Een zusje voor

Ndeshipanda?

Brandon
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In gesprek met:

Petrus (18)

Petrus komt  al zes jaar lang op het René Kids 
Centre, doet goed z’n best, zowel  op school 
als in het hardlopen. Hij maakt deel uit van de 
talenten-hardloopgroep van het RKC. Hij vertelt in 
het kort hoe het met hem gaat en hij beantwoordt  
ook een aantal vragen.

My name is Petrus and my surname is Beukes. 
I am 18 years old. I am in grade 8. I live in 
Namibia. I am a running man and I enjoy running.  
I came at René Kids Centre long time ago and 
I enjoy this place. I am 6 years at René Kids 
Centre. I love all teachers at RKC. All my friends 
leave the school and now they are street kids.  
I do not know why they leave school. 
My best subjects are Maths and English.  
And my best sports are running and soccer. 
I want to see your land one day. 
 
Hoe gaat het met hardlopen?
De laatste wedstrijd die ik gelopen heb was vorig 
jaar in Windhoek. Toen heb ik 10 km gelopen. 
In de categorie junioren was dit goed voor een 
2e plek en in de categorie senioren behaalde ik 
daarmee  een 3e plek. Daarnaast doen de scholen 
het 1e trimester altijd volop aan atletiek. Ik  loop 
dan natuurlijk hard voor de school. Ik heb op drie 
afstanden meegedaan. Op de 800m (2.09 min) en 

op de 1500m (4.37 min) heb ik het schoolrecord gebroken.  
De  5000m heb ik ook gelopen, maar ik weet mijn tijd niet meer.

Ik train om op een dag voor Namibië te kunnen hardlopen.  
Wie weet wel de Olympische Spelen. 

Hoe ziet je training eruit?
Ik train elke dag met onze vaste coach bij het RKC, 
Wendelinus. Samen met drie andere jongens: Elrico, 
Ambrosius en Recentry. Deze jongens zijn trouw, we zijn  
een vast groepje. Het verschilt per dag wat we doen,  
soms 5 km, soms 10 km, soms interval, we doen wel  
altijd  stretchoefeningen. 

Hoe kom je aan je schoenen en kleding? 
De schoenen heb ik van het RKC gekregen. Zo heb ik goede 
schoenen om op te hardlopen. Als we een wedstrijd lopen 
hebben we altijd kleding van het RKC aan. Met het oefenen 
onze eigen kleding.

Kun je je sport goed combineren met school?
Ja dit lukt me goed. Het oefenen is aan het einde van de 
middag. Dan maak ik ’s avonds mijn huiswerk. 

Wat doe je  naast school en sport?
Als ik niet op school ben en ik hoef niet te oefenen, dan ben ik 
vaak thuis. Dan kijk ik tv en slaap ik wat.

Wat is je droom?
Ik wil graag politieagent worden. Dit wil ik dan graag 
combineren met hardlopen. 

Hoe denk je deze droom te kunnen bereiken?   
Door mijn school af te maken.

“Ik train om op een dag voor Namibië  
te kunnen hardlopen.”


