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De jongens van de jongerenreis namen het op tegen de 
tieners van het René Kids Centre. De intensiteit waarmee 
hier gevoetbald wordt, dertig graden of niet, is niet te 
vergelijken met het voetbal van in Nederland. Spijkerharde 
rugbyduels. Voor iedere bal wordt gesprint alsof het de 
laatste was. Keihard. Afzien. Genieten. 

Het kunstgrasveld, dat met de opbrengst van de Golfdag kon 
worden aangelegd, zal goed gebruikt worden, dat is zeker! Net 
voor de jongerenreis van afgelopen zomer was het klaar. Het 
echte gras wilde niet zo goed groeien op het voetbalveld, daar 
kunt u zich met een brandende zon en deze robuuste speelstijl 
wat bij voorstellen. Dat probleem is nu opgelost. 

“Sport has the power to change the world”, zei Nelson Mandela. 
Tijdens een voetbalpotje zijn er even geen problemen.

CHANGE  WORLD
SPORT HAS THE POWER TO



Annemieke (41, Heerhugowaard) werkte 10 jaar als 
leerkracht basisonderwijs en haalde haar diploma voor 
jeugdhulpverlener. Al voor de bouw van het RKC raakte 
ze, samen met haar man, betrokken bij het project. “Toen 
ik hoorde dat het bestuur onderwijs meer relatiegericht 
in wilde richten, dacht ik: ok, dit is het moment om in te 
stappen. Ik voelde dat God mij riep mijn vaardigheden daar 
in te zetten. Het sprak me vanaf het begin al aan dat je in 
een schijnbaar hopeloze situatie toch een licht wilt zijn.  
En dat begint bij onderwijs.”

Hoe ga je te werk?
“In ieder geval ga ik drie keer per jaar twee weken naar 
Namibië. Begin september ben ik ook al twee weken geweest. 
Dat is dan de voorbereidingsweek van het onderwijsteam en 
de eerste week van een nieuw trimester. Dan kan ik iedereen 
spreken en zien hoe het in de praktijk werkt. En tussendoor 
hebben we intensief contact via e-mail.”

Wat heb je gezien van het onderwijs in Namibië?
“Dat het in het algemeen nog heel erg gericht is op het 
nadreunen van de leerkracht. Zoals het in Nederland lange tijd 
geleden was. Mijn ervaring is dat daarmee de creativiteit van 
een kind tot nihil gereduceerd wordt.”

VERANDERING BEGINT  
BIJ ONDERWIJS”

Blijvend verbeteren, dat is het 
idee van onderwijs én van het 
onderwijsprogramma op het  
René Kids Centre. Annemieke  
de Jong houdt zich sinds 
september intensief bezig  
met een verbetertraject. 

Wat wil je overbrengen?
“De school waar ik werkte is een sterk vernieuwende school 
die helemaal inzet op aansluiten bij het kind en ieder individu 
in zijn kracht zetten. Dat is precies de ambitie bij het René 
Kids Centre. We willen kinderen laten ontdekken wat hun 
sterke punten zijn, ook als ze niet goed kunnen rekenen of 
schrijven. Dat ze ontdekken dat ze toch talenten hebben en 
dat ze het positieve in zichzelf zien.”

“Werken aan vaardigheden, dat is eigenlijk het begin. Zoals 
zelfstandig keuzes durven maken. Zelf nadenken: wat wil 
ik, hoe kom ik daar? Hoe reageer ik op anderen? Ze lijken 
verantwoordelijkheid te krijgen, omdat ze aan hun lot worden 
overgelaten, maar dat is anders dan verantwoord met dingen 
omgaan. Daar moeten we hen bij helpen. Dingen opruimen, 
helpen met koken, het beheer over bepaalde spullen… Dat 
helpt hen om trots te worden. Dan zie je het zelfvertrouwen 
groeien en komt een kind in een opwaartse spiraal. Ze voelen 
zich waardevol, durven vervolgens meer, durven nieuwe 
dingen aan te gaan. Dan gaat de groei steeds sneller.”

Waar zit de moeilijkheid?
“Dat er weinig rolmodellen zijn. Een vader of een moeder 
waarbij ze zien: ‘Ok, dus zo ziet dat eruit, als je verantwoord 
met werk, gezin en geld omgaat.’ Die rolmodellen hebben 
ze niet en kinderen leren nu eenmaal het meeste van  
wat ze zien.”

BENJAMIN KIDS
METOLINE - 10 JAAR

Al een paar dagen hangt hetzelfde meisje rond bij de 

ingang van het René Kids Centre. Ze ziet er vuil en 

onverzorgd uit. Ze heeft honger. Ze wil graag spelen 

en zoekt aandacht.

Haar naam is Metoline. We nemen haar mee en 

laten haar aanwijzen waar ze woont. We komen uit 

bij het huis van haar oma. Oma zegt dat ze er wel 

eens slaapt, maar vaker niet dan wel. Het blijkt 

dat haar moeder ook in Rehoboth is. Als we haar 

hebben gevonden, zien we een jonge moeder die bijna 

niet wakker te krijgen is. Ze slaapt haar roes uit. 

Al snel komen we er achter dat deze moeder zich 

liever bezighoudt met vriendjes en drank. Ook is ze 

regelmatig een poos ‘kwijt’. Dan woont ze bij haar 

vriendje of op een ‘plaas’.

Ondertussen hebben we ontdekt dat Metoline aan het 

begin van het jaar nog wel naar school ging, maar nu 

al een hele poos niet meer gaat. Gelukkig mocht ze wel 

weer op school terugkomen. We checken nu regelmatig 

of ze naar school gaat en in de middagen komt ze bij 

ons in de huiswerkklas. Het gaat moeizaam. 

 

Regelmatig is ze toch niet op school te vinden. Ze 

woont nog steeds niet op één stabiele plek, ze slaapt 

dan weer hier en dan weer daar. Er is niemand 

die zich echt om haar bekommert. Toen hebben 

we besloten dat we haar naar een school buiten 

Rehoboth moesten laten gaan. Daar verblijft ze in 

een hostel, een kosthuis. Hier is drie keer per dag te 

eten, een bed en toezicht. Elke dag is ze op school.

In de vakanties komt ze naar Rehoboth. Dan verblijft 

ze bij haar andere oma. Sinds deze verandering zien 

we haar helemaal opbloeien. Structuur en regelmaat 

doen haar goed. Ze heeft nu een beste vriendinnetje 

in het hostel. De vakanties bij oma gaan heel goed. De 

drang om altijd maar rond te zwerven lijkt verdwenen. 

Als de vakantie begint rent ze ons vrolijk tegemoet.  

En als deze voorbij is gaat ze met plezier weer terug.

Lees meer ervaringen van onze mensen  
op onze website www.renekidscentre.nl
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RKC REHOBOTH FARM

TOUR DE BAIE DANKIE ZÓ BLIJ MEE!

Ruim 60 deelnemers, een zonnetje en een prachtige 
route door de Bollenstreek. De negende Tour de Baie 
Dankie (3 september jl.) was een geweldig succes.

Deelnemers konden kiezen uit een route over 65 of 125 
kilometer. Beide routes waren prachtig. De meute ging met 
een tempo van rond de 30 km/u langs het strand, de  
duinen en over het Kopje van Bloemendaal.

De Bollenstreek stond natuurlijk niet in bloei, daarom  
kregen alle deelnemers paarse bloembollen als bedankje  
en herinnering. Paars is de kleur van hoop voor de kinderen 
in Block E van Rehoboth in Namibië. Deze tocht leverde  
ruim € 15.000,- op en daar zijn we heel blij mee.

Na een jaar van testen is  
er nu volvelds gezaaid!

De RKC Rehoboth Farm is ruim een jaar in bedrijf. Een jaar van ontdekken en bouwen. Irrigatie aanleggen, gewassen testen, 
de eerste dieren verzorgen en werken met zo’n tien lokale mensen.

Arjan en Linda van den Berg zijn voor twee jaar in Namibië om 
het agrarisch project op gang te helpen. En nu de winter in 
Rehoboth voorbij is, gaan ze voor het eerst volvelds zaaien.  
Zo’n vijf hectare land is helemaal ingezaaid. Onder andere 
bonen, maïs, watermeloenen, lucern, wortels en zoete meloenen.

“We zijn erg dankbaar dat we in dit stadium zijn aangekomen  
en we echt volvelds kunnen en mogen zaaien.”

Met de bouw van een nieuwe schuur, die nu net af is, is de farm 
ook echt klaar voor mooie oogsten. Rudolf is één van de mannen 
die hard heeft gewerkt aan de nieuwe schuur. Maar het liefst 
werkt hij met de planten. “Ik kijk uit naar het moment dat alles 
groen wordt. Ik denk dat dat heel veel indruk gaat maken bij de 
mensen. Er is hier weinig groen te vinden, het wordt bijzonder.” 

Dankzij het werk verdient hij geld. “Ik ben erg blij dat ik hier 
werk. Ik heb nu mijn eigen huisje kunnen bouwen en deze heb ik 

bijna afbetaald!” Dit raakt de kern van waar we voor willen staan. 
We werken op deze manier aan eten, aan werkgelegenheid, aan 
zelfvertrouwen en structuur.

35.00040 100

Vaak prijken grote cheques op foto’s. Weer een groot bedrag 
binnengehaald op een evenement! Het zijn de ‘kleine’ sponsoren 
waar we ook enorm dankbaar voor zijn! Dit zijn de mensen die 
er voor kiezen van hun eigen geld te delen. Ons programma 
Benjamin Kids wordt volledig door maandelijkse giften van  
€ 25,- of € 35,- gesponsord. Met de € 20.000,- die via dit 
programma binnenkomt realiseren we jaarlijks o.a.:

Youth Night met 
elke week 100 

tieners!

Warme 
maaltijden voor 

alle kids!

Kidsclubs à
350 kids per 

keer!

OP NAAR DE 10 JAAR!

Naast de giften voor de Benjamin Kids worden we keer op keer 
verbaasd door de vrije, particuliere giften. In totaal ontvangen 
we jaarlijks  € 50.000,- aan ‘kleine’ giften.  Noem dat maar 
klein. Het maakt een groot verschil!


