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Maïs, hoger dan je handen reiken; nieuw leven, met de 
geboorte van geitjes op onze eigen farm. We kunnen over 
het afgelopen half jaar gerust een nieuwsbrief vol goed 
nieuws schrijven. Meetbare resultaten, lezen we die niet 
allemaal het liefst?

Wat ons nog meer dan dat bemoedigt zijn de lokale helden. 
De jongeren die er in slagen om zich los te rukken van de zich 
herhalende geschiedenis. Te midden van leeftijdgenoten die 
kiezen voor drank of zelfmoord, te midden van een omgeving 
waarin je hoe dan ook beschadigd raakt, emotioneel, door 
verkrachting of huiselijk geweld; kiezen ze voor het goede, kiezen 
ze voor hoop, kiezen ze voor toekomst. 

Wij worden blij van foto’s met bloeiende gewassen. We worden 
blij van pretogen, bij kinderen die uitblinken op school en de 

€ 45.000,-
Dat is de opbrengst van de RKC Golfdag van 2 juni.  
Een geweldig bedrag, waarmee we kunstgras aanleggen in  
de pannakooi en zonnepanelen op het dak van het centrum.  
Dat bespaart ons € 5.000,- per jaar aan energiekosten!

Meer info en nieuws: www.renekidscentre.nl/nieuws
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toekomst weer durven aankijken. Omdat we weten dat het 
mensen helpt de goede keuzes te maken. Een nieuwe generatie 
met hoop voor de toekomst.

HELDEN



Afval bepaalt het straatbeeld in Block E. Dat geeft niet alleen rommel. Het trekt ongedierte aan,  
het is niet goed voor de kwaliteit van de leefomgeving én: er zit waarde in afval. 

Het resultaat van een ondernemersreis in 2014 was het idee om 
deze afvalberg om te zetten in duurzame werkgelegenheid.  
Dat past helemaal in de visie van het René Kids Centre.  
De jongeren die bij ons programma’s hebben gevolgd, willen 
we ook daarna iets kunnen bieden. Werk is ongelofelijk 
belangrijk om weg te blijven van de destructieve vicieuze  
cirkel die de gemeenschap zo in zijn greep heeft.

In 2015 rondde student Jan-Erik Meiling een haalbaarheids-
onderzoek af, waarvoor hij twee maanden in Namibië verbleef. 
Conclusie van het onderzoek: er zijn geweldige kansen om met 
afvalrecycling in Rehoboth waarde te creëren. Van afval naar 
grondstof is, zo blijkt uit ons vooronderzoek, een economisch 
haalbaar businessmodel ten gunste van de mensen in 
Rehoboth. Wij zien mensen eten van de vuilnisbelt, maar  
weten zeker dat ze zouden kunnen ‘eten’ van de opbrengst  
van recycling.

We raakten met Lani in gesprek en vroegen of hij  

naar school ging. “Nee”, zei hij. “Ik ben nog nooit 

naar school geweest.” Zijn moeder heeft geen 

geboortecertificaat, dus mag hij niet naar school.  

Zo’n certificaat moet gemaakt worden op de plek  

waar je bent geboren. Voor Lani is dat 1000 kilometer 

verderop. Een lastige klus, maar we doen ons best  

om het te regelen, zodat hij ook naar school kan.

We hebben echter besloten dat Lani nu al bij ons mee 

mag doen op school, ook vanwege zijn kwetsbare 

thuissituatie. Hij is al 11 jaar, maar heeft nog nooit 

geleerd om zijn naam te schrijven, te tellen of kleuren 

te herkennen. Soms schaamt hij zich wel, omdat hij ziet 

De plek waar we dit willen doen hopen we binnenkort aan te 
kopen, waarmee een belangrijke eerste stap is gezet. Net als 
bij de RKC Rehoboth Farm, willen we ook hiervoor een pionier 
vanuit Nederland installeren. Gesprekken met gegadigden 
lopen op dit moment. We verwachten in de eerste helft van 
2017 daadwerkelijk te starten. We willen een sorteerstation 
realiseren. Van daaruit willen we de afvalinzameling 
optimaliseren en uiteindelijk bronscheiding in de gemeenschap 
van Rehoboth stimuleren. 

VAN AFVALBERG NAAR
DUURZAME WERKGELEGENHEID

BENJAMIN KIDS LANI KAKUMO MPUNZA - 11 JAAR

Hij is al 11 jaar, maar heeft nog nooit  

geleerd om zijn naam te schrijven,  

te tellen of kleuren te herkennen.

dat hij erg achter loopt, maar we zien hem  

ook genieten. Hij komt trouw en met veel plezier.

Het verhaal van Lani illustreert hoe kinderen 

verwaarloosd worden. Maar met hulp van het  

RKC kunnen we hem toch helpen.

Steun jij al de Benjamin Kids? Voor 25 euro krijgt  

een kind aandacht, liefde en onderwijs en een goede 

kans op werk als de opleiding klaar is. Kijk op  

www.renekidscentre.nl hoe je kunt doneren!

We hebben Lani op een ochtend aangetroffen bij het blikken huisje waar hij met zijn moeder, oudere broer en  

kleine zusje woont. We zochten zijn oudere broer, die bij ons in het programma zit, maar niet was komen opdagen. 

We hadden niet durven hopen dat het gaat zoals het gaat 
op de RKC Rehoboth Farm. Vijf hectare woestijngrond is 
veranderd in een groene oase en een levendige boerderij. 
Inmiddels werken ruim tien Namibiërs op de boerderij en  
de eerste oogst was een groot succes. De gewassen 
schieten omhoog, dankzij de hele vruchtbare grond  
én het irrigatiesysteem. 

Op dit moment is het hartje winter, het kan ’s nachts afkoelen 
tot -5 graden. We hebben kleine wintergewassen geplant, zoals 
spinazie, rode bieten, wortels en kool, om te kijken wat het hier 
goed doet in de vorstperiode. Vanaf eind juli starten we met het 
zaaien en planten van de voorjaarsgewassen.

De geiten doen het ook goed. Ondanks een kleine tegenvaller 
een paar maanden geleden, toen 10 van de 43 geiten werden 
gestolen. Het bloedspoor dat de dode dieren achterlieten 

NIEUWE GEITJES GEBOREN verraadde de schuilplaats van de daders, die twee jaar 
gevangenisstraf mogen verwachten. De dieren werden  
geslacht en al teruggevonden. 

Twee Nederlandse kinderen die in die periode met hun ouders 
het centrum bezochten, betaalden uit hun eigen spaarpot 
nieuwe geiten! Inmiddels hebben de geiten ook gelammerd, 
waardoor er nu 49 rondlopen.



Stichting René Kids Centre
Postbus 31
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Kijk op www.renekidscentre.nl of volg ons op facebook.com/renekidscentre
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VOORAL BLIJVEN HOPEN

Welke herinnering zal jullie altijd bijblijven?
“Tja, er zijn zoveel herinneringen! Het zijn meer mensen die ons 
bijblijven. Zoals Ismaël, een jongetje van 8 jaar die elke nacht 
maar ergens anders sliep, omdat hij geen vaste verblijfplaats had. 
Of Clinton, een jongen van 15 jaar die nog geen woord kan lezen 
en schrijven. Of Shorty, die elke dag om een Rand (Namibische 
munt, red.) vraagt. Mensen die we niet meer zullen vergeten, maar 
bij wie we, vanuit het René Kids Centre, toch een klein beetje 
verschil konden maken.” 

Wat was het moeilijkst in deze tweeënhalf jaar?
“Het is moeilijk om altijd hoopvol te blijven. De verhalen die 
je hoort van meiden die verkracht worden of mensen die 
neergestoken worden, kunnen je de moed wel doen verliezen. Je 
hoopt en bidt zo voor echte veranderingen. Het is de uitdaging 
om te blijven kijken naar de kleine dingen.”

Corwin & Gerdien Vente

op onze tieners!

Na tweeënhalf jaar keerden Corwin en Gerdien Vente  
in mei terug naar Nederland. Corwin werkte als 
leerkracht en Gerdien als social worker. 

Meer lezen over dit interview? Ga dan naar de website: www.renekidscentre.nl/nieuws/na-2-5-jaar-terug-naar-nederland

TROTS

Nieuwe mensen
Naast Corwin en Gerdien keerden ook Wilfred en 
Willemien onlangs terug naar Nederland, waardoor  
er nu een klein team in Namibië is. Het goede nieuws: 
steeds meer Namibiërs nemen zelf verantwoordelijkheid 
in taken. Daarnaast is het heel mooi dat zich de laatste 
maanden tien Nederlanders hebben gemeld die zich voor 
langere tijd willen vestigen. Een aantal daarvan zal naar 
verwachting rond de jaarwisseling vertrekken.

Gerhard is positief. Hij zegt: "Dit is baie lekker 
om te kom werk!" Het brengt meer structuur in 
zijn leven, zodat hij niet in de verleiding komt 
om 'slechte goed' te doen. We zijn dankbaar 
voor Gerhard, hij is een mooie aanvulling op  
het team!

Charmaine ging via de schoolklas stage lopen 
bij de Oanob Dam, een recreatiegebied met 
een horecagelegenheid, een kwartiertje bij 
Rehoboth vandaan. Ze heeft het zo goed 
gedaan dat ze er nu een vaste baan heeft!  

In de keuken, iets wat ze heel graag wilde. Haar coach vindt 
haar erg leergierig, ze stelt vragen als ze het niet zeker weet  
en ze leert snel bij. 

Dit is een cruciale fase in hun leven. Want wat heb je aan een 
school gehad als er geen werk van komt? Daarom zijn we zo  
blij met dit soort succesverhalen.

Wil je meer van het leven van alledag volgen?  
Ga naar facebook.com/renekidscentre.

In de inleiding spraken we over helden. Gerhard en Charmaine zijn twee tieners waar we erg trots op zijn. Gerhard is  
17 jaar en komt uit de schoolklassen van het René Kids Centre! Hij is afgelopen april begonnen met stage lopen.  
Hij heeft z'n werk goed gedaan en we hebben op de Farm besloten om hem een contract te geven.


