
De tweede nieuwsbrief over de Benjamin Kids is klaar!  
De Benjaminkids zijn alle kinderen die op het René 
Kids Centre komen: de kinderen in de schoolklassen en 
huiswerkklassen, de kinderen van de kidsclub, de tieners 
die de Youth Nigth bezoeken. Maar ook de kinderen die 
tijdens de outreach in het ziekenhuis en op verschillende 
andere plaatsen in Rehoboth worden bereikt.  

Alle activiteiten van het RKC zijn er tot nu toe op gericht om ieder 
kind zorg en ondersteuning op maat aan te bieden. Dat is een 
bewuste keuze en daarom is de financiële adoptie van één kind 
tot nu toe niet mogelijk bij het RKC. Inmiddels hebben wij van 

BACK TO SCHOOL!
verschillende mensen gehoord dat ze juist graag contact willen 
onderhouden met één specifiek kind. Wij geloven ook zeker in 
zo’n persoonlijke relatie en gaan daarom bekijken of dit in de 
toekomst ook praktisch uitvoerbaar is. 

In deze nieuwsbrief blikken we ook nog even terug naar de twee 
kinderen die de vorige keer ter sprake kwamen: Brandon en 
Desipanda. U kunt lezen hoe het nu met hen gaat. Daarnaast 
kunt u kennis maken met één van de andere kinderen: Petrus.

Veel leesplezier!
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Begin van dit schooljaar, dat in Namibië in januari begint, is 
Desipanda gestart op een basisschool in Rehoboth. Dat verliep 
niet helemaal vlekkeloos, men maakte zich veel zorgen over 
haar en haar broers. Desipanda kwam vaak niet op school, haar 
kleren waren verschrikkelijk vuil en ze kreeg niet (voldoende) 
te eten. ’s Nachts kon ze niet goed slapen omdat ze naast 
een drankhuis woont waar de hele nacht harde muziek klinkt. 
Daardoor viel ze elke dag in de klas in slaap. Desipanda’s 
moeder hield zich intussen liever bezig met vriendjes en drank. 
Zo kon het echt niet meer. 

Er is besloten dat Desipanda en haar broers naar een hostel 
moesten, zo’n 80 km buiten Rehoboth. Daar zijn ze er zeker 
van dat ze drie keer per dag te eten krijgen en dat ze rustig 
kunnen slapen, hun kleren worden gewassen en dat ze elke dag 
naar school gaan. Dit soort beslissingen zijn heel lastig om te 
maken; de moeder voelt zich op deze manier helemaal niet meer 
verantwoordelijk en ze kan dus volledig haar eigen gang gaan. 
Maar in dit geval zijn de kinderen belangrijker. Zij hadden ook 
veel zin om naar het hostel te gaan. 

Desipanda verblijft daar nog steeds. In de vakanties komt ze, 
samen met andere kinderen, terug naar Rehoboth. Dan is ze 
bij haar moeder. Ze komt ook af en toe naar het kids centre. 
Gewoon om er te zijn, om te spelen en om wat extra eten te 
halen. De laatste keer dat ze er was, was ze weer erg vervuild, 
dus hebben we haar wat zeep en cream meegegeven. Haar 
moeder belooft telkens beterschap, maar het blijft heel lastig 
om dit ook na te leven. Gelukkig gaat het op school goed met 
Desipanda: ze leert er veel en behaalt mooie resultaten!

In de vorige nieuwsbrief  

hebben we aandacht besteed aan 

Desipanda, een zesjarige meisje 

dat via haar broer bij het kids 

centre kwam. 

Desipanda was in verband met 

uitdrogingsverschijnselen in het 

ziekenhuis terechtgekomen. 

Gezien haar thuissituatie is 

ze versneld toegelaten in de 

huiswerkklas. Op die manier  

kon er een beetje extra op  

haar worden gelet. 

En het gaat goed met Desipanda!

Lees hiernaast het verhaal over 

haar ontwikkelingen!

Hoe is het met... 

Desipanda?

De ontwikkelingen

van Desipanda



Petrus komt sinds het begin van de huiswerkklas trouw op het 
kids centre. Hij doet goed zijn best op school en hij is erg 
goed in hardlopen. In het eerste trimester staat atletiek op de 
sportkalender van de scholen. Hij komt dan vaak als eerste 
over de finish voor de school. 

Het tweede trimester staan voetbal en netbal op de kalender. 
Petrus geniet erg van sport en zit dan ook in het voetbalteam. 
Omdat Petrus’ moeder is overleden, woont hij bij een tante. 
Zijn vader ziet hij nog wel, maar bij hem wonen lukt niet omdat 
zijn huis te klein is voor het aantal kinderen dat hij heeft.

Vorig trimester is het RKC begonnen met een talenten-
hardloop-groep. Hier maakt Petrus inmiddels ook deel van 
uit. Twee of drie keer per week oefenen ze met elkaar, onder 
leiding van een professionele hardloper. 

Het is mooi om te zien hoe de talenten van Petrus hier 
tot bloei komen en hoe hij hiervan geniet!

“My name is Petrus and my 

surname is Beukes. I am 17 

years old. I am in grade 7 

and the name of my school is 

Vooruitsig School. I like running. 

I am the best runner of our 

school. My best subjects are 

English and maths.

I came to the René Kids Centre 

and I like it here. I learn at  

the René Kids Centre more 

subjects about school. 

I love al the teachers of the  

René Kids Centre. I am the  

eldest one of the children.

My friend who was sometimes 

with me here, dropped out of 

school and now my friend is  

a street kid and I don’t like  

that things.”

Petrus Beukes

Leeftijd: 17 jr.

Over Petrus:
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Hoe is het met... 

Brandon?

Brandon is al vanaf de start 

van het RKC betrokken, 

eerst als deelnemer van de 

programma’s en later is hij 

komen werken op het René Kids 

Centre, dit ter overbrugging 

van zijn schoolcarrière.

In december kwam hij nog één punt tekort, om aan zijn 
vervolgstudie voor architect te gaan beginnen. Helaas is het 
Brandon niet gelukt om deze punt op te halen en heeft hij zijn 
Grade 10 niet kunnen behalen. Dit betekent dat hij niet verder 
kan leren. Toch is Brandon iemand die veel in zijn mars heeft, 
heel veel plezier heeft in het werken met kinderen en jongeren, 
en hier ook heel goed in is. Communicatief is Brandon ook sterk.

Brandons passie ligt in het verkondigen van Gods woord 
door sport en spel. Hierdoor is er voor hem gekeken naar de 
mogelijkheid om een Discipelschap Training School (DTS) te 
volgen van Jeugd met een Opdracht. Deze training is gericht 
op het verdiepen van je kennis en relatie met God en te trainen 
in verschillende manieren om anderen met Gods woord te 
bedienen. 

Er zijn 3 maanden waarin lessen gevolgd worden en 3 maanden 
waarin het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Deze training 
wordt aangeboden in Kaapstad in Zuid-Afrika.

Om deze opleiding te bekostigen heeft Brandon sinds het begin 
van dit jaar elke maand 90% van zijn salaris apart gezet en 
daarnaast maakt hij draadkarretjes om bij te verdienen. Mocht 
u hier nog meer over willen weten, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 

In de volgende nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van 
Brandons vorderingen!

Brandon’s vorderingen

Om zijn studie te 

bekostigen en wat centen 

bij te verdienen maakt 

Brandon draadkarretjes 

van ijzerdraad, stof en 

oude dopjes.

BRANDON’S TOYSTORE


