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De Kidsclub is het wekelijkse feestje voor kinderen uit  
Block E. In twee uur tijd wordt er gezongen, gedanst, is er 
een podiumprogramma en een bakje met eten. De Kidsclub 
is waarmee het René Kids Centre eigenlijk begon, met oma 
Magdalena Kanana. Onder een boom verzamelden zich  
tientallen kinderen die aandachtig luisterden naar oma  
en genoten van de aandacht die ze kregen.

Maureen is één van de medewerkers die zich met hart en ziel 
inzet voor dit wekelijkse feest. “Omdat een kind het verdient  
om kind te zijn.” Lees er meer over op de volgende pagina.

Zoveel kinderen, dat was ook voor ons een verrassing. 1600 kinderen, met guitige gezichtjes, stonden gretig voor het  
hek te wachten totdat ze naar binnen mochten tijdens een Kidsclub in november. 1600! De hele wijk stroomde leeg.  
Kinderen met allerlei achtergronden, maar de meeste levensverhalen van hen zouden al een boek vullen.

Videorondleiding over  
de RKC Rehoboth Farm

December is oogsttijd in 
Namibië. Voor het eerst 
konden we volvelds zaaien 
en dus ook volvelds oogsten.

Bekijk de video op:

www.renekidscentre.nl/nieuws/een-update-van-de-rkc-farm-video 



Het hele interview lees je op  
www.renekidscentre.nl.

Een keurige toga, een schitterende baret. Daaronder blote 
voetjes of oude slippers. Contrasten kunnen prachtig zijn. 
Kijk maar naar die stralende gezichten. 

Een Namibisch gebruik is dat tegen het einde van het schooljaar 
certificaten worden uitgereikt aan de beste leerlingen. De beste 
leerlingen, die komen uit Block A, niet uit ons Block E. De beste 
leerlingen, dat zijn kinderen die door papa en mama keurig naar 
school worden gestuurd. De beste leerlingen, dat zijn vrijwel 
nooit de kinderen van het René Kids Centre.

Veel van onze kinderen komen door hun beperkte leerprestaties 
nooit in aanmerking voor een certificaat. Daarom hebben we  
dit jaar onze eigen 'Awards Day' gehouden. Een moment om  
elk kind in het zonnetje te zetten en onze waardering  
en trots voor hen uit te spreken. 

Allemaal hebben ze iets bereikt en geleerd, daarom de toga en de 
baret. De blote voeten of versleten slippers vertellen ons dat deze 
kinderen misschien wel veel meer bereikt hebben dan wij, met én 
vanuit ons goede leven. De glimlach is hoe dan ook dik verdiend.

DE TOGA
EN DE BARET

De wekelijkse Kidsclub is een plek waar kinderen even 
zorgeloos kind zijn. Vandaar dat daar tussen de 500 en 
1000 kinderen per keer op afkomen en soms dus zelfs 
1600. “Wat ik vooral zie als ik de kinderen zie zingen en 
dansen, is potentie. Je ziet de mooiheid van de Heer in 
de kinderen. Je denkt niet aan waar ze op lijken of wat 
ze zouden kunnen worden, je ziet gewoon de mooiheid  
van de Heer.”

“Het werken met jonge kinderen is mooi: je kunt ze goed 
inspireren en makkelijker bereiken. Het leven van een 
tiener is al moeilijker om te draaien. Zij zijn door hun 
opvoeding al gewend aan de armoede, aan het feit dat  
ze niet genoeg liefde krijgen. Een kind kan je van het 
begin af aan iets anders leren.”

Maureen
Kidsclub

“Een kind verdient het om kind te zijn”, zegt Maureen Swartbooi. Ze is een jonge, talentvolle vrouw uit Namibië  
die ervoor kiest om de nieuwe generatie te helpen. Zij is nauw betrokken bij de organisatie van de Kidsclub.  
“Wat mij pijn in mijn hart doet is dat kinderen niet krijgen wat ze zouden moeten krijgen, als ouders er niet  
voor ze zijn. Het is hartverscheurend om te zien dat ouders het belang van hun kind niet voorop stellen.”

“Tijdens Kidsclubs 
zijn de kinderen  
even zorgeloos” Jakobus maakt al sinds de oprichting van het RKC deel uit van 

het bestuur. Meer nog is hij een voorbeeldfiguur. Iemand die het 
leven van Block E kent én goed van kwaad kan onderscheiden. 
Een geestelijk vaderfiguur. “Dat is zoals ik onze rol binnen het 
RKC zie. Als een ouder. Het RKC moet een plek zijn waar je tot 
rust kan komen. Dat geldt trouwens ook voor onszelf. De laatste 
jaren hebben we hard gezwoegd om onze naaste te dienen.  
Nu we op het RKC gaan wonen voelt het alsof we rust ontvangen 
en we anderen kunnen helpen om tot rust te komen.”

Johanna: “Het RKC is als een boom. Iedereen moet onder die 
boom komen om er te schuilen. De mensen moeten komen om te 
schuilen voor de regen en om eten te zoeken, vruchten te plukken. 
Onze rol is die van de boom en God zal ons daarbij helpen.”

Waar ligt jullie hart als het gaat om het RKC?
Johanna: “Ik wil mijn hart graag aan iedereen die hier komt 
laten zien en ik hoop dat ze mijn hart ook zullen zien. Ik heb 
gepraat over de boom en ik wil zijn zoals die boom. Een boom 
die zijn vruchten op zijn tijd geeft.”

Jakobus, jouw moeder had een missie. Hoe kijkt ze mee?
“Oma Magdalena is nu een engel van de Heer. Ze kijkt met een 
blij gezicht. In de nabije toekomst zullen wij onze intrek nemen in 

Zijn moeder, Magdalena Kanana, stond als inspirator aan 
de wieg van het René Kids Centre. Zeven jaar na haar 
overlijden neemt Jakobus Dreyer samen met zijn vrouw 
Johanna intrek op het centrum. In het huisje dat voor ‘oma 
Magdalena’ gemaakt was, maar nu voor hen is bedoeld.

het huisje op het RKC dat oorspronkelijk bedoeld was voor  
haar om te gaan wonen. Ik zal mij tot aan de laatste dag van  
mijn leven inzetten om haar werk, de opdracht die zij van de 
Heer ontvangen heeft en de taken die zij uitgevoerd heeft en  
de verlangens die zij had, uit te voeren.”

KIND  
VAN OMA,  
OUDERS 
VOOR HET 
RKC
Interview Jakobus en Johanna



Stichting René Kids Centre
Postbus 31
8080 AA Elburg

Kijk op www.renekidscentre.nl of volg ons op facebook.com/renekidscentre

Contactgegevens
Telefoon 06 - 543 974 85
E-mail info@renekidscentre.nl

KvK 08165928
ANBI  8186 75 184
IBAN  NL40RABO0124702341

Financiën  
penningmeester@renekidscentre.nl

Laudame Financials is een succesvol bedrijf dat financiële 
interim medewerkers plaatst bij gerenommeerde bedrijven. 
Daarnaast omarmen ze sinds het voorjaar van 2016 het René 
Kids Centre als goed doel. 

Wij hebben jaarlijks een ‘Laudame doet’-actie, waarmee wij ons 
als organisatie een dag actief inzetten voor een goed doel. Dit 
jaar zetten we deze traditie voort door het RKC te helpen met het 
realiseren van hun droom in Namibië. Dat willen we niet alleen 
doen in 2016. In het voorjaar van 2016 is onze samenwerking 
van start gegaan. Wij hebben ervoor gekozen om het RKC de 
komende jaren actief te ondersteunen.

Wij willen enerzijds van betekenis zijn door middel van het 
overdragen van onze kennis en ervaring en door actief mee te 
doen in verschillende RKC-projecten en sponsoractiviteiten. 
Anderzijds dragen wij het RKC een warm hart toe door geld op te 
halen om alle verbeteracties en –initiatieven te financieren.

In november heeft een aantal medewerkers een verkenningstocht 
naar Namibië gemaakt om ter plekke te ontdekken op welke wijze 
Laudame Financials betekenisvol kan zijn voor het RKC. Tijdens 

RKC PRESTATIETOCHT  
OP DE WEISSENSEE
Bij ijs kunnen Namibiërs zich maar weinig 
voorstellen, bij schaatsen evenmin. Blij met die 
gekke Hollanders zijn ze natuurlijk wel. Want de 
RKC Prestatietocht op de Weissensee is al een paar 
jaar een fantastische manier om fondsen te werven.

Veertig schaatsers bereiden zich momenteel voor 
op de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse 
Weissensee. Jaarlijks strijken duizenden Nederlanders 
neer aan het schitterende bergmeer en een deel 
verkiest een goed doel om voor te schaatsen. 

Op de website www.rkcprestatietocht.nl hebben alle 
deelnemers hun eigen profiel en kunnen zij mensen 
uitnodigen om te sponsoren. Misschien wilt u ze 
ook bemoedigen met een donatie? 

Samenwerking Laudame Financials en RKC

LAUDAME OMARMT HET RENE KIDS CENTRE
deze tocht is de volgende visie ontwikkeld: ‘Laudame Financials 
wil de RKC-organisatie en haar ondersteunende processen 
verbeteren en faciliteren, zodat RKC-medewerkers ontzorgd 
worden en maximaal toekomen aan hun kerntaken.’

“Ik heb zelf gezien en gevoeld hoe 
hard de inwoners van Rehoboth 
onze hulp nodig hebben!”

“Wat mij vooral is bijgebleven, 
is hoe gedreven en vol liefde 
de Nederlandse en Namibische 
medewerkers zich inzetten in  
en voor de wijk.”

“Ik heb met eigen ogen het 
mooie werk van het RKC gezien. 
De medewerkers bieden hoop 
en perspectief aan een nieuwe 
generatie in Rehoboth.”

Citaten deelnemers RKC-reis Laudame:


