
In november is er een camerateam in Rehoboth geweest om de situatie in 
Block E in beeld te brengen. In een boeiende mini-documentaire zie je hoe 
uitzichtloosheid de samenleving in de ban heeft, maar dat er ook hoop is! 

We willen deze mini-docu gebruiken om meer mensen te betrekken bij het 
René Kids Centre. Bekijk de video en deel deze onder zoveel mogelijk 
mensen! Zodat we door kunnen gaan met ons werk; hoop geven aan een 
nieuwe generatie.

 Documentaire bekijken? 
 Ga naar www.renekidscentre.nl/film
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Het heeft heel wat voeten in aarde 

gehad, maar hij staat live! En daar 

zijn we trots op. Een nieuwe frisse 

kijk op het René Kids Centre! 

Bekijk ‘ m op www.renekidscentre.nl
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Het is fantastisch om te zien hoe het agraproject vorm krijgt. Op het terrein van vijf hectare is de laatste tijd veel gebeurd  
en we voelen aan alles dat deze RKC Rehoboth Farm van grote betekenis gaat zijn voor ons en voor Block E.

In november is de bron geboord die ervoor gaat zorgen dat de 
gewassen genoeg water zullen krijgen. De bron is geboord tot 
vijfentachtig meter diepte, het water was helder en fris. Komende 
maand gaat er gewerkt worden aan het irrigatiesysteem. Als het 
irrigatiesysteem in werking is, worden er meer gewassen gezaaid.

De RKC Rehoboth Farm moet een plek zijn waar mensen leren om 
gewassen te verbouwen. We willen stukjes grond ter beschikking 
stellen aan locals. Om die reden was het ook bemoedigend om 
te zien dat bijna 30 mensen op een cursus ‘Farming God’s Way’ 
afkwamen. Een fantastisch concept dat vanuit de Bijbel waardevolle 
handreikingen biedt voor succesvol akkerbouwen. 

Op de Rehobothschool in IJsselmuiden is er een actie geweest 
om een kudde geiten te houden op de RKC Rehoboth Farm. Vijf 
duizend euro opbrengst! We gaan hier komende maand mee aan 
de slag. Kinderen van de Rehobothschool “baie dankie”!

REHOBOTH FARM
[groene vingers in Afrikaans zand]

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Breman 
Installatiegroep uit Genemuiden, dat -volgens het Breman 
principe- middelen zoals grond, hekwerk, irrigatiesysteem, 
woning en opslagloods ter beschikking stelt. Zodat wij de 
mensen vooruit kunnen helpen.

Bekijk de video met de rondleiding op de farm!
www.renekidscentre.nl/activiteiten/rkc-rehoboth-farm
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UITGELICHT
PETRINA - 20 JAAR
Dit keer willen we jullie voorstellen aan 

Petrina. In 2011 kwam zij als meisje van 16 

in de schoolklas, omdat ze haar basisschool 

nooit had afgerond. Petrina is een pientere 

meid, maar na een aantal maanden komen 

we erachter dat ze zwanger is. 

Ze bevalt van een zoontje, Rivaldo. Omdat 

ze graag de school wil afmaken neemt ze 

Rivaldo mee en passen we om beurten op hem 

zodat ze het jaar kan afmaken. Ook op kamp 

was Rivaldo de jongste deelnemer. 

In 2012 zit Petrina in de volgende klas maar 

wordt ze zwanger van een tweede kindje, 

Dora. Na de bevalling kan ze niet meer aan 

ons schoolprogramma deelnemen, maar kan 

ze wel aansluiten bij onze naaldwerkgroep. 

Zo verliezen we het jonge gezin niet uit het 

oog en kan ze in levensmiddelen voorzien 

voor haarzelf en de kinderen. Petrina is erg 

trouw en handig, ze werkt goed. Dit jaar 

wordt onze keukenmanager onverwachts 

ziek en vragen we Petrina om dit tijdelijk op 

te vangen. Ze pakt dit super op en dit is een 

mooie kans die ze met twee handen aanpakt. 

Inmiddels heeft ze een contract en is ze  

één van onze vaste medewerkers. 

Petrina is een 

prachtig voorbeeld 

van iemand die stap 

voor stap een betere 

toekomst krijgt door 

de verschillende 

programma’s van 

het RKC!
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EEN NIEUW BLIKKIE VOOR OPA & OMA

NA 6 JAAR TERUG NAAR NL

Hadden jullie verwacht zolang in Namibië te blijven?
“In eerste instantie zouden we voor een jaar gaan. We hadden in 
Nederland een koopwoning. Die verhuurden we, we hebben onze 
banen opgezegd en zijn vertrokken. Maar na een half jaar was het 
niet de vraag of we langer zouden blijven, maar hoe. We hadden 
het ontzettend naar onze zin en waren nog lang niet klaar. 

We bleven nog vijf jaar en hebben ons huis in Nederland verkocht 
en zijn voorzien in genoeg sponsoren voor ons levensonderhoud.”

Opa en oma, zo noemen we ze. Iedereen noemt ze zo, bijna 
niemand kent hun echte naam. Ze zijn 82 jaar oud, en dat is 
écht oud voor Namibische begrippen. Gemiddeld worden 
mensen in Namibië 51 en in Block E haalt bijna niemand 
dat gemiddelde. Ze zijn al 60 jaar getrouwd en ondanks hun 
doorleefde gezichten stralen ze nog van geluk. 

De dankbaarheid die ze tonen is ongelofelijk als je bedenkt hoe 
ze leven. Oma is op haar twaalfde waarschijnlijk door de bliksem 
geraakt en sindsdien half verlamd. Al zeventig jaar gaat ze kruipend 
door het leven. Van haar blikken huisje naar de struik, waar ze in 
de schaduw zit. Ondertussen heeft ze wel vijf kinderen gekregen! 

“Wij bidden de hele dag, voor iedereen”, zeggen ze. Ze bidden, 
spreken positieve woorden uit over mensen en zijn een voorbeeld 
voor Block E. Ze hebben alle reden om de gebruikelijke route van 
drankmisbruik en zelfdestructief gedrag te nemen, maar kiezen 
ervoor positief en waardig te leven en te géven.

Hun huisje stond al jarenlang op instorten. Dankzij een gift van een 

Familie Van den Bosch

Wilfred en Willemien van den Bosch waren maar liefst 
zes jaar in Namibië. Begin december gingen ze terug 
naar Nederland. Ze stonden aan de basis van veel van  
de programma’s die plaatsvinden op het René Kids 
Centre, de financiële boekhouding en organisatie 
rondom de bouw van het centrum. “We zijn pioniers.  
Ons deel zit erop.”

Was het wel eens moeilijk?
“Het moeilijkst vinden we om te accepteren dat zoveel kinderen en 
mensen door zoveel narigheid in hun leven zijn gegaan, waardoor 
hun toekomst is weggenomen. En het is heel moeilijk om ze dat 
terug te geven. Je kunt het verleden niet ongedaan maken, je kunt 
ze alleen maar wijzen op de hoopvolle toekomst bij en met God voor 
een ieder. Maar soms lukt het ze niet om die hoopvolle toekomst 
vorm te geven. Mensen die niet van hun verslaving af kunnen komen, 
kinderen die niet meer naar school gaan, maar ook jongeren die van 
het leven beroofd worden voor ze er echt iets mee hadden gedaan.”

bezoeker uit Nederland kon onze medewerker Jacobus een huisje 
voor ze bouwen. Van blik, maar nu netjes. Met een betonnen vloer, 
dus zonder blubber als het regent.

Na 60 jaar huwelijk slapen ze 
eindelijk in dezelfde ruimte.

Lees het hele interview op: www.renekidscentre.nl/nieuws/afscheidsinterview-wilfred-en-willemien


