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 “Nothing you 
have not given away will ever 
really be yours.”

 C.S. Lewis
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2015 is een jaar geweest dat in het teken stond van 
kwetsbaarheid, ontdekken en groeien. Na 5 jaar fysiek bouwen 
aan het gebouw en het inrichten van het terrein hebben we het 
afgelopen jaar stappen mogen zetten in een verandering in 
onze programma’s, vooral in de inhoud en benadering daarvan. 
Wij hebben als RKC in gebed mogen zoeken naar een andere 
invulling van de programma’s. De uitkomst van de zoektocht is 
de wens om meer relatiegericht te werken met de kinderen in 
onze programma’s. Wij willen meer investeren in het kind om de 
gaven en talenten beter tot zijn recht te laten komen en verder 
te laten ontwikkelen. Ook willen we een verbinding leggen met 
de thuissituatie door meer te investeren in de relatie met de 
ouders van het kind.

In september vond onze eerste evangelisatiecampagne 
plaats. Belangrijk onderdeel van de campagne was om als 
RKC uit te reiken naar de diverse kerkgenootschappen om  
zo relaties te leggen en bruggen te slaan. Wilkin van de Kamp 
heeft ons hierbij geholpen en heeft daarnaast gesproken over 
het thema ‘Only Jesus’. 

Een ander hoogtepunt was zeker de uitzending van de familie 
Van den Berg naar Rehoboth. Daarmee werd de start van de 

Henri van de Ruitenbeek

RKC Rehoboth Farm (landbouw) definitief ingeluid. Na een 
tijdelijk verblijf in één van de huisjes op het centrum heeft  
de familie Van den Berg in december haar intrek genomen in 
de beheerderswoning op het terrein van de Farm. De eerste 
testen met eventueel te verbouwen gewassen werden gedaan 
en in november heeft Carl Smith van de organisatie Farming 
God’s Way, die betrokken is bij het project, een cursus 
gegeven aan medewerkers en mensen uit het dorp.  
Uitgelegd werd hoe Bijbelse principes over landbouw in  
de praktijk kunnen worden gebracht. Er werken inmiddels  
6 lokale medewerkers en we verwachten dat we in 2016  
aan nog meer mensen werkgelegenheid kunnen bieden.  
Dit is een belangrijk doel van de RKC Rehoboth Farm.

Het René Kids Centre is en blijft een dynamische organisatie. 
Helaas gaat niet alles goed, daarin willen we ook onze 
kwetsbaarheid laten zien, maar gelukkig mogen we zeker  
ook zien dat er prachtige dingen gebeuren tot eer van  
God! Veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag!

Voorzitter Nederlands bestuur

U bent begonnen met het lezen van het jaarverslag van 2015. Dit jaarverslag is meer dan alleen maar verslag doen van 
de financiën, in tegendeel, het wordt door onze achterban beschouwd als een waardevolle inkijk in het reilen en zeilen 
op en om het René Kids Centre. Wij proberen u mee te nemen in de dynamiek van onze organisatie, die onder leiding 
van onze Hemelse Vader altijd weer verrassingen oplevert.

Voorwoord
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2.1 Inleiding
Met dit verslag willen we u inzicht geven in wat er in 2015 
op het René Kids Centre is gebeurd. In het afgelopen jaar 
hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. 
Hiervan willen we u graag op de hoogte brengen. We willen 
u graag een beeld geven van de stichting René Kids Centre. 
Waar staan we voor en wat doen we. We zullen ingaan op 
de organisatiestructuur, verschillende activiteiten die we 
aanbieden, de bouw en financiële situatie. Tot slot kijken  
we vooruit naar het komende jaar. 

Als organisatie willen we open en transparant zijn.  
We willen goed rentmeesterschap tonen en daarom geven  
we u als lezer inzicht in onze werkwijze en hoe we onze  
giften besteden. We hopen dat dit verslag u inzicht geeft,  
maar dat het u ook enthousiast zal maken voor dit project. 
 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 
Het verhaal is begonnen met René Ruitenberg. René zag in  
2002 zijn leven, na de plotselinge dood van zijn schoonzus, 
radicaal veranderen. Het besef dat zijn leven tot dan toe tot weinig 
zegen voor anderen was geweest, leidt uiteindelijk tot de bouw 
van een kindertehuis, ver bij de Veluwse thuisbasis vandaan.
 
De succesvolle marathonschaatser kwam op uitnodiging van 
de stichting Christ’s Hope in 2005 voor het eerst in Namibië. 
Daar ontmoette hij, met zijn vrouw Mirjam, een oude vrouw 
die zich ‘oma’ liet noemen, Magdalena Kanana. Zij was een 
bijzondere oma voor de kinderen in ‘Block E’ in Rehoboth. 
‘Block E’ is een wijk vol armoede, waar kinderen vaak  
doelloos rondzwerven en elke vorm van zorg en liefde missen.  
Oma Magdalena trok zich het lot van deze kinderen aan. 

Oma organiseerde kidsclubs, waarbij ze kinderen over God 
vertelde en ze een maaltijd gaf. Hoewel oma Magdalena zelf 
ook niets had, vertrouwde ze in alles op haar Heer. In dat 
vertrouwen kon ze meer van haar aandacht en liefde geven 
dan René en Mirjam voor mogelijk hadden kunnen houden. 
Het schrille contrast met het westerse leven zette het echtpaar 
stil en zorgde voor een aantal bijzondere ontwikkelingen. 

De band met oma Magdalena werd hecht en Gods plannen 
werden steeds duidelijker. Bevestiging op bevestiging volgde 
toen er werd gewerkt aan de plannen voor het Kids Centre. 
Het Centre moest van oma persé vernoemd worden naar 
René zelf. In de jaren die volgden vormde zich een groep 
mensen rondom de familie Ruitenberg die zich ging inzetten 
voor het opzetten van het René Kids Centre. In augustus 2009 
overleed de moegestreden oma Magdalena. Ze zag voor haar 

2. Dit is het René Kids Centre

overlijden nog net hoe de fundamenten van de bouw van het 
René Kids Centre waren gelegd. Haar droom was nu ook de 
droom van anderen! 
 
In 2009 werd uiteindelijk begonnen met de bouw van het 
complex. Een gebouw dat de hoop op een betere toekomst 
zou gaan betekenen voor vele kinderen en hun ouders. 
Een Kids Centre waarin onderwijs zal worden gegeven, 
waar sportactiviteiten georganiseerd zullen worden en waar 
aandacht zal zijn voor de kinderen. Het René Kids Centre is 
niet het tehuis van René Ruitenberg, het is het tehuis van de 
kinderen en het tehuis waar Gods bewogenheid, liefde en 
zegen zichtbaar wordt.

2.3 Identiteit, visie, missie en kernwaarden  
Onze identiteit, visie, missie en kernwaarden zijn mede 
gebaseerd op de uitgangspunten van oma Magdalena. 
Zij woonde in de armste wijk van Rehoboth en betekende  
veel voor de mensen om haar heen. 

In augustus 2009 is zij overleden. Oma Magdalena had een 
enorme passie en toewijding om de liefde van God zichtbaar 
te maken. Ondanks haar uitzichtloze en schrijnende situatie 
bezat zij een volhardend geloof en een rotsvast vertrouwen 
in God. Zij geloofde dat haar droom, een liefdevolle plek die 
hoop biedt aan de kinderen (en hun ouders) in Rehoboth,  
ooit werkelijkheid zou worden. 

In 2007 ontstond in samenspraak met oma Magdalena het 
plan voor het oprichten van een Kids Centre in Rehoboth, 
waarbij oma uitdrukkelijk aangaf dat dit het René Kids  
Centre moest heten. 

Dit plan kreeg steeds meer gestalte in de jaren die volgden en 
is uiteindelijk ook gerealiseerd. Iets waar we enorm dankbaar 
voor zijn! René betekent “opnieuw geboren” (= nieuw leven!). 
In de afgelopen jaren zien we dat dit naar twee kanten toe 
werkt: er komen Namibische kinderen tot geloof, maar ook  
de mensen die vanuit Nederland komen om te helpen ervaren 
heel vaak een diepgaande verandering in hun geloofsleven.

Identiteit
“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen 
niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen 
één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, 
onderscheiden naar de genade die ons geschonken  
is.” (Romeinen 12:4-5)

Het RKC ontleent zijn identiteit aan het 
diepe geestelijke verlangen om vanuit Gods 
onvoorwaardelijke liefde, de agapè liefde,  
uit te reiken naar de kinderen en volwassenen 
van Rehoboth. Het is daarmee een project van 
mensen die vertegenwoordigers zijn van het 
Lichaam van Christus, gericht op het volgen van 
Jezus en het delen van het goede nieuws (van het 
evangelie). Gebed en geestelijke bedding voor alle 
activiteiten zijn daarin leidend. Het streven is dat de 
betrokkenen van het RKC op één lijn zitten en elkaar 
bemoedigen, stimuleren en gezamenlijk zoeken naar 
Gods leiding. Met respect en ruimte voor persoonlijke 
diversiteit, geloven wij in eenheid van hart en ziel door  
het geloof in Jezus Christus. Gezamenlijk willen wij 
bouwen aan Gods Koninkrijk en moedig en volhardend 
gehoor geven aan Gods opdracht om Zijn liefde uit  
te dragen.

Visie
“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.  
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is  
zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11:28-30)

Het leven van de bevolking van Rehoboth en wijde omgeving 
kenmerkt zich vaak door armoede, eenzaamheid en liefdeloosheid. 
Het is ons doel om hen een hoopvolle toekomst te bieden en ze 
bekend te maken met de liefde van Jezus Christus. Wij richten ons  
in eerste instantie op de kinderen en verwachten door hen heen  
ook de ouderen en de wijde omgeving te bereiken. 

Haar  
droom was  
nu ook de 
droom van 
anderen! 
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Mede op basis van de beloften uit Jesaja 55 is het ons 
verlangen dat er bekering tot God plaatsvindt van de 
bevolking in Rehoboth. Door gehoorzaamheid aan God 
en Zijn Woord zullen de inwoners van Rehoboth tot bloei 
komen en zal het land vruchtbaar worden. Door de bekeerde 
bevolking te dopen in de naam van de Vader, Zijn Zoon Jezus 
Christus en de Heilige Geest en hen tot Zijn volgelingen 
te maken, kunnen zij een ongekende verandering teweeg 
brengen in hun omgeving en ver daarbuiten. 

Missie 
“En de Koning zal antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat 
jullie hebben gedaan voor één van de onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” 
(Matteüs 25:40)

Vanuit het gedachtengoed van oma Magdalena willen wij 
onder leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest 
bouwen aan Gods Koninkrijk in Rehoboth en wijde omgeving. 
Het is ons verlangen om de kinderen van Rehoboth, en door 
hen heen ook de overige bevolking in Rehoboth en omgeving, 
een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken  
met de liefde van Jezus Christus. 

Vanuit het Bijbels gegronde standpunt dat woorden en  
daden met elkaar verweven dienen te zijn, willen wij het 
geloof (ook) in al ons handelen uitdragen. Gemotiveerd door 
de liefde van God ervaren wij het als onze roeping om de 
bevolking in Rehoboth en daarbuiten fysiek en geestelijk  
bij te staan en hun zelfredzaamheid te vergroten. 

Het verhogen van de levenskwaliteit door middel van 
praktische hulp, zoals het aanbieden van scholing, sport  
en werkgelegenheidsprojecten, valt ook binnen onze missie. 
Wij zien verwachtingsvol uit naar de terugkomst van de Here 
Jezus en willen tot die tijd de Bijbelse opdracht uit Matteüs 
28:19-20 in Rehoboth en daarbuiten vorm geven: 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,  
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: 
ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.” (Matteüs 28:19-20)

2. Dit is het René Kids Centre Kernwaarden DNA  
René Kids Centre
 

De christelijke identiteit van het RKC willen we onder andere graag tot 
uiting brengen in de vorm van de volgende kernwaarden. Deze maken 
onderdeel uit van de identiteit, visie en missie van het RKC. 

• Woord van God  (Op. 22:18-19, Joh. 1:1-3)
• Bekering  (Ef. 4:20-24, Hand. 2:38, Hand. 3:19)
• Wedergeboorte (Joh. 3:7, Ef. 3:17, Rom. 6:1-6, Kol. 1:12, Tit. 3:5)
• Doop door onderdompeling (Mat. 28:19, Marc. 16:16, Hand. 2:38,  
 Hand. 8:36-39, Hand. 10:44-48, Hand. 16:14, Hand. 16:33, Hand. 18:8)
• Kinderen, geheiligd in ouders (Job 1:5, 1 Kor. 7:14, Luc. 18:15-16, Joz. 24:15)
• Discipelschap (Mat. 28:19-20)
• 5-voudige bediening (Ef. 4:11-13)
• Andere gaven/talenten (1 Kor. 12:28)
• Gaven van de Heilige Geest (1 Kor. 12:1-11)
• Vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22)
• Eenheid (Hand. 2:41-47, Hand. 4:32-35, Fil. 2:1-8, Kol. 3:12-17)

Concreet wordt de missie van het  
René Kids Centre als volgt ingevuld:

• Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor  
 kinderen, maar via hen ook hoop geven aan ouders
• Het houden van Kidsclubmiddagen waar alle kinderen uit Rehoboth  
 welkom zijn. Zij horen daar over God en leren wat het betekent  
 om Hem te volgen
• Het verstrekken van maaltijden aan de kinderen
• Het aanbieden van onderwijs aan kinderen die niet  
 (meer) in het reguliere onderwijs terecht kunnen
• Financiële steun aan ouders van geregistreerde kinderen, zoals een  
 bijdrage in de kosten van schoolgeld, schoolmateriaal en uniformen
• Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding voor (door het RKC)  
 geregistreerde kinderen
• Gastouderopvang: het helpen zoeken naar Namibische  
 gezinnen waar weeskinderen worden opgevangen
• Het zoeken naar stageplekken voor oudere leerlingen van 
 het RKC bij bedrijven in Rehoboth en het opzetten van eigen   
 werkgelegenheidsprojecten
• Het opzetten van een agrarisch bedrijf, met als doel    
 werkgelegenheid creëren, maar ook om zelfvoorzienend te worden
• Het stimuleren van initiatieven en het samenwerken met andere  
 organisaties op het gebied van preventie en gezondheid
• Het organiseren van sportevenementen en het tot stand  
 brengen van een professionele sportopleiding
• Het opzetten van een reclycling bedrijf, met als doel om Rehoboth  
 vrij van afval te maken, maar ook om werkgelegenheid te creëren
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  irrigate deserts.
”

 C.S. Lewis

“The task of the modern 
educator is not to cut 
down jungles, but to



3.1 Organistatiestructuur 
Onderstaande organisatieschema is in 2014 ontstaan en is 
in 2015 ongewijzigd gebleven. Dit betekent onder andere dat 
we in Nederland werken met een actief bestuur dat vanuit 
Nederland ondersteuning kan geven aan het bestuur en 
de medewerkers in Namibië. Twee bestuursleden van het 
Nederlandse bestuur hebben ook zitting in het Namibische 
bestuur, waardoor er een zo goed mogelijke verbinding 
ontstaat. Het bestuur communiceert met en ondersteunt  
het team en het Namibische bestuur rechtstreeks.

Het Nederlandse bestuur wordt ondersteund door (externe) 
adviseurs. Door de toevoeging van onder andere de projecten 
agra (RKC Rehoboth Farm) en recycling is het wenselijk 
expertise te krijgen op deze specifieke onderdelen. 
De projecten agra en recycling zijn/worden ondergebracht 
in een aparte structuur. Reden hiervoor is om de projecten 
transparant en overzichtelijk te houden. 

Elk project heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor  
het beleid. Hier is gekozen voor een duidelijke verbinding  
met het Nederlandse bestuur om zo de identiteit, visie,  
missie en kernwaarden van het RKC ook binnen deze 
projecten te waarborgen.

Hiernaast ziet u hoe de organisatiestructuur er nu uitziet.

Sinds de start van het project is er een Namibisch en een 
Nederlands bestuur. Beide besturen hebben contact met 
elkaar en bespreken de gang van zaken. De zaken die in 
beide besturen worden besproken, worden teruggekoppeld 
naar het team op het Kids Centre. Zodra er Nederlandse 
bestuursleden in Namibië zijn, vindt er overleg plaats 
tussen beide besturen. Hiermee zorgen we voor een 
eenduidig beleid. 

De organisatie zal ook het komende jaar in ontwikkeling 
blijven. Het RKC groeit en er vindt een professionalisering 
plaats. We moeten als organisatie meegroeien met  
deze ontwikkelingen. 

3.2 Bestuur in Nederland 
Het bestuur in Nederland bestond in 2015  
uit de volgende mensen: 

Voorzitter:  Henri van de Ruitenbeek
Secretaris:  Simon van der Woude
Penningmeester:  Jan Willem Beltman

3. Organisatie

3.3 Bestuur in Namibië 
In Namibië bestond het bestuur in 2015  
uit de volgende mensen: 

Voorzitter:  Terlinah Mouton
Secretaris:  Jeffrey Kasupi
Penningmeester:  Wilfred van den Bosch
Algemeen lid:  Jacobus Dreyer
Algemeen lid:  Henri van de Ruitenbeek
Algemeen lid:  Simon van der Woude
Algemeen lid:  René Ruitenberg

3.4 Medewerkers in Namibië
Het RKC vindt het belangrijk om samen te werken met de 
lokale mensen. We streven ernaar dat bepaalde onderdelen 
uiteindelijk overgenomen zullen worden door Namibische 
medewerkers. Op deze manier ontstaat betrokkenheid 
van de lokale mensen en instanties en zorgen we voor 
werkgelegenheid. Het is belangrijk dat het René Kids Centre 
uiteindelijk door de lokale bevolking wordt gedragen.

Het afgelopen jaar is meer verantwoordelijkheid door 
Namibische mensen gedragen. Zo werden er bijvoorbeeld 
regelmatig jeugdavonden door Namibische mensen 
georganiseerd. Tegelijkertijd is het voor de lokale mensen 
soms moeilijk om goed met geld om te gaan en meer 
verantwoordelijkheid te dragen. Als RKC proberen we 
onze medewerkers daarin te begeleiden in de vorm van 
schoolklassen over bijvoorbeeld financiën of het behalen  
van het rijbewijs. Daarnaast vindt er ook geestelijke toerusting 
plaats en soms ook praktische hulp zoals bijvoorbeeld met  
het bouwen van een eigen huisje. Eén van onze medewerkster 
zei afgelopen jaar: “Sinds ik bij het René Kids Centre werk  
is mijn leven en dat van mijn gezin totaal veranderd.” 

In 2015 waren er 8 Nederlandse medewerkers. Eind augustus 
2015 heeft Gerlinda Bruijnes het René Kids Centre verlaten 
om te gaan werken bij Beautiful Kidz in Windhoek, Namibië. 
Daar werkt ze in de wijk Katutura, die qua problematiek 
vergelijkbaar is met Block E. In augustus zijn Arjan en Linda 
van den Berg met hun 4 kinderen (Bart-Jan, Job, Mathias en 
Lisanne) naar Rehoboth gekomen. Arjan is verantwoordelijk 
voor het opzetten van de RKC Rehoboth Farm, Linda is onder 

andere betrokken bij de huiswerkklas. De familie Van  
den Berg is een mooie aanvulling op ons team in Namibië.  
In december zijn Wilfred en Willemien van den Bosch,  
na 6 jaar gewerkt te hebben op het René Kids Centre,  
permanent teruggekeerd naar Nederland, samen met  
hun in Namibië geadopteerde kinderen Samuël en Lina.

In 2015 waren er 14 vaste lokale medewerkers. 
Deze medewerkers vervulden de volgende functies: 
terreinmedewerker, leerkracht, jeugdwerker, assistent 
leerkracht, keukenmedewerker en schoonmaker. 

De groep Namibische naaldwerkmedewerkers bestond  
in 2015 uit 10 personen. Daarnaast waren er in 2015  
4 Kidsclubvrijwilligers die 2 maal per week een dagdeel  
hebben geholpen.

Er zijn in totaal 5 teamdagen geweest in 2015. Deze 
teamdagen zijn belangrijk in een team met verschillende 
culturen, bevolkingsgroepen, kerkelijke achtergronden  
en persoonlijkheden. We zullen in het vervolg van dit  
jaarverslag alleen nog spreken van: team of teamleden.

ORGANIGRAM RKC

Nederland

Visionair

Namibië

A

A

B

B

verbinding Nederlands bestuur met RKC  
recycling en RKC Rehoboth Farm

verbinding Namibisch bestuur met  
RKC recycling en RKC Rehoboth Farm

Bestuur Nederland

Bestuur Namibië

Microkrediet Sport Onderwijs Evangelisatie

Adviseurs

Uitvoerend (vrijwilligers)
- PR
- Website
- Communicatie
- Reizen
- Events
- Nieuwsbrieven
- Administratie
- Membercare
- Gebed
- Sport

Recycling
Foundation Nam.

Bestuur RKC
Recycling

Rehoboth  
Reborn

Breman Fonds
Namibië B.V.

Bestuur RKC
Rehoboth Farm

Agra (Mijn Vader 
is die Landbouer)

RKC Jaarverslag | 2015 René Kids Centre | Hoop voor de toekomst14 15



Hieronder beschrijven we van elke activiteit de vorderingen  
van het afgelopen jaar.

4.1 Kidsclub
Elke maandag is er Kidsclub. Alle kinderen van Rehoboth in 
de leeftijd van 4 tot 15 jaar zijn welkom. De Kidsclub wordt  
aangestuurd door 2 teamleden, die worden bijgestaan door 
nog eens 10 medewerkers. In 2015 waren er gemiddeld 310 
kinderen per Kidsclub. Elke Kidsclub wordt zingend begonnen 
met de kinderen. Daarna is het tijd voor het optreden van Corwo 
en Brendo, het Nederlands/Namibische clownsduo, dat het 
thema van de middag introduceert. Na de introductie gaan de 
kinderen in twee groepen uiteen om vervolgens van hun vaste juf 
of meester een Bijbelverhaal te horen en een verwerking te doen 
in de vorm van een spel, kleurplaat of knutselactiviteit. Uiteindelijk 
gaan alle kinderen naar huis, nadat ze een warme maaltijd hebben 
gegeten. De warme maaltijden zijn dit jaar nieuw,  
de kinderen genieten er enorm van. De jongste kinderen (4-8 
jaar) hebben dit jaar het leven van Jezus behandeld. De oudste 
kinderen (9-15 jaar) hebben verschillende Bijbelse thema’s 
behandeld. Vlak voor een vakantie is er een speciale Kidsclub met 
spelletjes en het kijken van een film in de grote zaal van  
het gebouw.

4.2 Kidsclub Outreach
In september 2013 zijn we begonnen met de Kidsclub Outreach. 
Ook in 2015 zijn we hier mee doorgegaan. Met de Outreach gaan 
we naar een andere wijk in Rehoboth om daar Kidsclub te houden. 

4. De programma’s

We willen het evangelie niet alleen brengen aan  
de kinderen op het centrum, maar ook op andere plekken.  
Elke vrijdagmiddag gaan er 6 teamleden op uit. Dit wordt 
afwisselend gedaan in Kawukiland (wijk in Rehoboth) en bij het 
Bahnhof (station van Rehoboth). Een half uur van tevoren wordt 
er op de plek rondgereden om te laten weten dat er Kidsclub is 
in de wijk. Het clownsduo, Corwo en Brendo, zorgt elke week 
voor een introductie, er is tijd om te zingen, er is een boodschap 
of verhaal uit de Bijbel en een verwerking in de vorm van een 
spel of een opdracht op papier. Aan het eind van de middag is er 
voor elk kind een dubbele boterham met jam. Gemiddeld waren 
er 60 kinderen in Kawukiland en 50 kinderen bij het Bahnhof.

Sinds 2014 bezoeken we ook twee preprimary-schooltjes 
(kleuterschool) in Block E en het plaatselijke ziekenhuis.  
We doen dit op de dinsdag- en donderdagmiddag. We bieden 
hier een programma van ongeveer een uur aan. Dit onderdeel 
wordt volledig geleid door één teamlid. We willen zo nog meer 
kinderen bereiken met het evangelie door met de kinderen  
te spelen, te zingen en te knutselen.

4.3 Schoolklas
In 2015 hebben we 2 nieuwe leerkrachten aangenomen voor 
de schoolklas, zodat we aan 4 klassen kunnen lesgeven. Klas 1 
bestond uit 8 leerlingen, klas 2 had 12 leerlingen en klas 3 had 
10 leerlingen. In tegenstelling tot 2014 zijn er weinig kinderen 
afgevallen. Ongeveer 6 kinderen zijn gestopt, maar die zijn 
gedurende het jaar weer aangevuld door nieuwe leerlingen. 
Uiteindelijk is er een grote groep van 30 leerlingen die een 

rapport hebben ontvangen en over zijn naar het volgende 
jaar. In 2015 hebben we ons 4e leerjaar opengesteld voor een 
bredere doelgroep. In het 4e jaar wordt er één trimester les 
gegeven over thema’s als: “Waar droom ik van?”, “Hoe bereik 
ik mijn dromen?”, “Wat past bij mij?”, “Jezelf presenteren”, 
“Hoe gedraag je je op je werk?”, “Brief met cv schrijven en 
sollicitatiegesprekken”. Er waren 5 examenleerlingen vanuit 
onze eigen 3e klas en we hebben daarnaast nog 12 andere 
jongeren aangenomen voor deze cursus. Dit zijn jongeren die 
het eindexamen van het reguliere voortgezet onderwijs niet 
hebben gehaald en daardoor zonder baan of diploma thuis 
zitten. Dit brengt ook jongeren uit andere delen van Rehoboth 
naar het RKC, zelfs uit andere delen van Namibië. Van hen 
hebben 11 dit trimester met een certificaat afgerond. Voor 5 
jongeren hebben we een baan gevonden en de andere 6 zijn 
parttime weer aan een opleiding begonnen.  

4.4 Huiswerkklas
De huiswerkklas is een middagprogramma voor kinderen die in 
de ochtend naar de reguliere school gaan. De kinderen die in 
de middag naar de huiswerkklas komen hebben allemaal één 
ding gemeen, ze hebben een slechte thuissituatie. Hun ouders 
kijken niet naar ze om, zijn verslaafd aan drank of werken op 
een boerderij ver buiten Rehoboth. Drie middagen in de week 
komen de kinderen bij ons voor huiswerkbegeleiding, een 
warme maaltijd, rekenen, lezen, sport en Bijbels onderwijs. 
Dit jaar zijn er ook creatieve lessen aangeboden. De kinderen 
van graad 5 tot en met 7 krijgen ook social studies en natural 
science & health. Aan het eind van de middag krijgen de 

Op het Kids Centre hebben we verschillende programma’s. De volgende activiteiten vinden plaats op het René Kids Centre: 

kinderen een broodmaaltijd mee naar huis voor de volgende 
ochtend. Ook voorzien wij in de schoolmaterialen en 
schoolkleding die nodig zijn voor de reguliere school. In januari 
2015 zijn we gestart met 55 kinderen. Gedurende het jaar zijn 
er 4 kinderen afgehaakt. Zij hebben besloten niet meer verder 
te gaan met school. Dat betekent dat ze ook niet meer naar 
de huiswerkklas kunnen komen. Twee broertjes zijn verhuisd 
en wonen nu te ver om nog elke dag naar de huiswerkklas te 
komen. We “checken” ze nog wel regelmatig op school en 
ondersteunen ze nog als het nodig is. In de loop van het jaar 
hebben we voor 10 kinderen een plek gezocht bij een school 
met een hostel buiten Rehoboth, meestal in verband met heel 
veel spijbelen of een thuissituatie die echt te zorgwekkend is. 
De plekken die hierdoor zijn ontstaan binnen de huiswerkklas 
zijn gevuld door 8 nieuwe kinderen. 

Visie 2016:
In 2016 willen we de ouders/verzorgers meer bij het centrum 
betrekken, in plaats van alleen het kind te helpen. Dit gaan we 
doen door vaker huisbezoeken te plannen en op deze manier 
een band op te bouwen met de ouders/verzorgers. Tijdens 
deze bezoeken zullen we de ouders/verzorgers coachen 
in het opvoeden van de kinderen. Daarnaast zijn ze elke 
woensdagmiddag welkom om samen met hun kind(eren) 
naar de huiswerkklas te komen. Dan kunnen ze samen spelen 
en eten bij binnenkomst. Daarna gaan ze samen met de social 
worker naar een klaslokaal en wordt er gesproken over allerlei 
verschillende onderwerpen omtrent opvoeden, gezondheid en 
voeding. Als afsluiting van de middag zijn er activiteiten waar 
ouders en kinderen kunnen samenwerken, zoals onder andere 
sport, drama, crea en koken.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Team/gebed

Schoolklas Schoolklas Schoolklas

Huiswerkklas/ 
gevangenis

Huiswerkklas Huiswerkklas/ 
gevangenis

Outreach

Radio

Outreach

Kidsclub Kidsclub Outreach

NaaldwerkgroepNaaldwerkgroep

Team/gebed

Team/bidstond

Team/gebedBijbelstudie

Youth Alpha Youth NightYouth Alpha follow-up
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“In darkness 

God’s truth 
shines most clear.”

Corrie ten Boom
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4. De programma’s

4.5 Naaldwerkgroep
Onze naaldwerkgroep komt twee ochtenden in de week bij 
elkaar om te handwerken. Deze groep begon dit jaar met 10 
jonge moeders en hebben we afgesloten met 8. Eén moeder 
is nu Kidsclubmedewerkster op het RKC en de andere is 
overleden. Dit overlijden zet ons er ook weer bij stil hoe het 
leven voor deze meiden in Block E kan zijn. Rina is verkracht 
en vermoord in haar eigen huis, waar haar twee jonge kinderen 
bij waren. Deze jonge vrouwen missen vaak een stabiele 
thuissituatie waardoor ze al vroeg met “vriendjes” rondlopen 
en vaak jong zwanger worden. Niet iedereen heeft een vaste 
vriend of kinderen van dezelfde man. Een baan krijgen is 
voor deze meiden moeilijk, omdat ze hun school niet hebben 
afgemaakt en de zorg dragen voor hun kind(eren). 

Daarom geven we ze de mogelijkheid om op het RKC twee 
keer in de week verschillende vaardigheden te leren door 
met hun handen artikelen te maken, hetzij op bestelling vanuit 
Nederland, hetzij voor verkoop in onze craftshop. We maken 
onder andere bijbelhoezen, vlaggetjeslijnen, hartenhangers  
van stof en kralen, armbanden en slippers met kralen. Voor  
elke ochtend kunnen ze levensmiddelen uitzoeken in onze shop 
om zo zichzelf te kunnen onderhouden. Ook kunnen ze op de 
maandagmiddagen werken bij de Kidsclub om daar de warme 
maaltijden op te scheppen, uit te delen en de afwas na die tijd 
te doen. Hiervoor krijgen ze dan een financiële vergoeding om 
ook elektriciteit en water bij hun huis te kunnen betalen. 

4.6 Youth Night 
Op vrijdagavond is er jeugdavond voor de tieners van  
Rehoboth. Daar kijken ze de hele week naar uit! Elke avond 
begint met een half uur inloop, zodat de tieners tijd hebben om 
even lekker voetbal of netbal te spelen. Vervolgens eten ze  
samen een warme maaltijd, iets wat zij thuis niet dagelijks krijgen.  

Het programma dat volgt, is iedere week anders. De ene week 
hebben we tijd van aanbidding, de week erna is er een thema- 
of filmavond, maar ook van een boys- en girlsavond genieten 
de tieners enorm. De jeugdavonden zijn er zodat tieners 
kunnen groeien in geloof en om elkaar op een positieve en 
veilige manier te ontmoeten. 

Het afgelopen jaar waren er tussen de 80 en 120 tieners. 
In de winter komen er gemiddeld minder tieners dan in de 
zomer, hoewel dit verschil afneemt nu het gebouw klaar is. 

4.7 Youth Alpha 
Elke maandag is er Youth Alpha. Dit is een basiscursus over het 
Christelijk geloof, bestaande uit 9 lessen en kamp als afsluiting. 
Het programma bestaat uit samen eten, tijd van aanbidding, een 
inleidend praatje door één van de teamleden, waarna vervolgens 
in groepjes uiteen gegaan wordt om over het onderwerp door 
te praten. Elk trimester zijn er ongeveer 25 tieners die hieraan 
deelnemen. Tieners die door een Youth Night tot geloof in God 
komen en hier meer over willen leren, worden uitgenodigd voor 
Youth Alpha, zodat ze kunnen groeien in het geloof. 

Visie 2016:
De visie blijft hetzelfde als die van het afgelopen jaar. De opzet 
van de avonden is goed en de jongeren vinden het prettig.

4.8 Youth Alpha Follow-up
Tijdens de Youth Alpha leren de tieners over het Christelijk 
geloof. Een deel is echt serieus en wil graag nog meer 
verdieping. Speciaal voor hen is de Youth Alpha Follow-up. 
Elke dinsdag komen we bij elkaar. We eten samen, hebben 
tijd van aanbidding en daarna wordt er iets uit Gods Woord 
geleerd, doen we Bijbelstudie of een outreach naar het 
bejaardentehuis en het ziekenhuis. Op die manier willen  
we anderen ook Gods liefde laten zien.

We begonnen het jaar met ongeveer 30 tieners.  
Het tweede trimester groeide dit naar 50 tieners en  
tijdens het laatste trimester van 2015 kwamen er zelfs 
gemiddeld 60 tot 70 tieners! 

Visie 2016:
In 2016 zullen we vaker thema’s aanbieden waar de  
tieners zelf graag meer over willen weten. We hopen dat  
ze hierdoor meer zullen groeien en ook echt een relatie  
met God zullen opbouwen.

De opzet van  
de avonden  
is goed en de  
jongeren vinden 
het prettig.

4.9 Youth Leaders Course
De follow-up wordt groter en groter, maar het aantal leiding 
groeit niet. Dat is de reden dat we zijn begonnen met een 
jeugdleiderscursus. We begonnen het jaar met 16 jeugdleiders. 
Een vereiste is dat ze een keuze voor God gemaakt hebben. 
Ze komen elke maandagmiddag naar het Kids Centre. De ene 
week krijgen ze onderwerpen aangeboden om ze te helpen 
geestelijk te groeien, de andere week zijn het onderwerpen 
op het gebied van leiderschap. Uiteindelijk hebben 14 tieners 
de cursus afgerond. Gedurende het jaar hebben zij tijdens de 
follow-up-avonden geholpen en hadden zij zelfs enkele avonden 
de leiding!  

4.10 Intake en huisbezoeken

1. Intake
Kinderen komen op verschillende manieren bij ons binnen. 
Soms wordt er vanuit een school een kind aangewezen dat 
volgens hen eens bezocht moet worden, soms is het een kind 
dat genoemd wordt door andere kinderen uit het programma of 
zijn het kinderen die we tegenkomen op straat of in het dorp.

We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor 
onze onderwijsprogramma’s. In 2015 waren er voor de 
schoolklas 30 plekken beschikbaar en voor de huiswerkklas 
55 plekken. Daarom moeten we een selectie maken in de 
kinderen die de hulp het meest nodig hebben. Deze selectie 
proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen door bij de 
kinderen op huisbezoek te gaan.

2. Huisbezoeken
Een huisbezoek houdt in dat we bij het kind thuis komen 
om samen met het kind en de verzorgende een formulier 
in te vullen, waarin we verschillende vragen stellen over 
onder andere de gezinssamenstelling, de thuissituatie, de 
schoolcarrière, de gezondheid en het karakter van het kind. 

Daarnaast testen we het kind op zijn/haar lees-, schrijf- en 
rekenvaardigheden. Na het huisbezoek overleggen we met 
elkaar of het kind in aanmerking komt voor één van onze 
programma’s. Dit koppelen we daarna weer terug naar het 
kind en de verzorgende. Wanneer het kind niet in aanmerking 
komt voor ons programma, maar wel hulp nodig heeft, 
verwijzen we het door naar een andere organisatie.

Om vervolgens de thuissituaties van de kinderen die in onze 
programma’s komen in de gaten te houden, doen we één keer  
in het jaar een follow-up-bezoek.            

                 Lees verder op pagina 22
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4.11 Social work
Sinds oktober 2013 heeft het RKC een social worker vanuit 
Nederland aangesteld. Naast de huisbezoeken die zij 
doet, zoals hierboven beschreven, en het contact met de 
plaatselijke social worker, is zij ook betrokken bij het school- en 
huiswerkprogramma. Voor de schoolklas en de huiswerkklas 
heeft ze de social skills lessen ontwikkeld. De social worker 
geeft deze lessen zelf aan de huiswerkklas. De lessen gaan 
onder andere over zelfbeeld, emoties en sociale vaardigheden. 
Daarnaast heeft de social worker elke week individuele 
gesprekken met kinderen uit het programma. Ze maakt  
daarbij gebruik van diverse spelelementen en het ik-boek  
om spelenderwijs in gesprek te gaan met de kinderen. 

Visie 2016:
In 2016 blijven de taken van de social worker het ontwikkelen van 
social skills lessen, het voeren van individuele gesprekken, het 
afleggen van huisbezoeken en het onderhouden van het contact 
met de plaatselijke social worker. Daarnaast zal ze lessen over 
opvoeding gaan aanbieden aan de ouders/verzorgers van de 
kinderen van de huiswerkklas. 
 

4.12 Studyhall
In februari zijn we begonnen met de studyhall. Elke dinsdag-, 
woensdag- en donderdagmiddag is er van half drie tot half vijf 
tijd en een plek voor jongeren van de middelbare scholen om 
in een rustige omgeving hun huiswerk te kunnen maken. Waar 
het bij veel kinderen thuis ontbreekt aan rust en een geschikte 
plek om te zitten met je boeken, hebben wij die plek en rust wel. 
Vaak moet er ook informatie gezocht worden op internet. Twee 
laptops zijn aanwezig om hierin te voorzien. Maureen en Salmon 
waren afwisselend een middag beschikbaar om de jongeren te 
begeleiden en toezicht te houden. Er was elke dag een kleine 
groep die hier gebruik van maakte.

4.13 Activityhall
1. Elke vrijdagmiddag tussen half drie en half vijf kunnen 
jongeren in de middelbare school leeftijd deelnemen aan 
sportieve en creatieve activiteiten. Er is begonnen met  
gitaarles, dans/drama, zingen, netbal en voetbal.

2. De gitaarles, dans/drama en het zingen zijn in de loop van  
het jaar gestopt, omdat de animo te laag bleek. Ook waren 
degenen die wel wilden niet consequent in hun opkomst.  
Dit maakt het lastig om er mee door te gaan.

3. Voetbal is erg populair. Veel jongens komen extra vroeg om 
mee te kunnen doen. Om het wat verder te stroomlijnen is er na 

een paar weken gekozen om een vaste ploeg te creëren en hier 
elke week mee te trainen. Hier zijn ook verscheidene toernooitjes 
tegen andere teams uit ontstaan.

4. Netbal is in Namibië vooral een meisjessport. Hier komt elke 
week een groep meiden op af. Ook hier is een toernooi uit voort 
gekomen, waar teams zich op konden inschrijven.

Visie 2016:
Omdat het in 2016 vooralsnog ontbreekt aan tijd en handen 
en de opkomst niet al te groot was, hebben we besloten om 
niet door te gaan met de studyhall en activityhall. Wel wordt er 
gekeken hoe we verder kunnen gaan met voetbal en netbal  
op vrijdagmiddag, aangezien hier de animo groot voor is.

4.14 Lesgeven in de gevangenis
In 2015 hebben we onze lessen in de gevangenis voortgezet. 
We hebben 2 jongens op borgtocht uit de gevangenis weten 
te halen, waarvan er uiteindelijk één kon blijven werken op de 
RKC Rehoboth Farm. We hebben in de loop van 2014/2015 een 
verschuiving gezien van jongeren die in 2014 langdurig vast 
zaten, naar jongeren die in 2015 eigenlijk maar kort vast hebben 
gezeten. Ons programma en de hulp die wij bieden is eigenlijk 
bedoeld voor jongeren die langdurig vast zitten. Daarom is er 
besloten het programma op te schorten, maar wel contact te 
houden met de gevangenis. Zij houden ons op de hoogte, zodat 
we in kunnen springen als er weer jongeren langdurig vast zitten. 
 

4.15 Events
2015 was een proefjaar om events te organiseren voor 
verschillende doelgroepen. Elke maand is er een andere 
doelgroep aan bod waar we een programma voor aanbieden.  
In januari hebben we een 20+event gehouden waar 75 jongeren 
op af kwamen. Door middel van dans en drama hebben we 
Gods Woord bediend. In februari hebben we voor 25 echtparen 
een Valentijnsavond georganiseerd met een diner en activiteiten 
over Gods waarden voor het huwelijk. In maart hebben we 
samen met de vrouwenreis de jaarlijks terugkerende opa- 
en oma-ochtend verzorgd, waar 40 ouderen lekker worden 
verwend. In april is het vrouwenevent gehouden, met als thema 
“Een parel in Gods hand”. Er waren ongeveer 70 vrouwen 
aanwezig. Het mannenevent is in mei georganiseerd. 45 
mannen zijn fysieke uitdagingen aangegaan en hebben lekker 
“gebraaid”. In juni hebben we een ontbijt georganiseerd voor 
dronken mensen, hier konden we 70 mensen bedienen met een 
ontbijt, een quiz en een getuigenis van een ex-drankverslaafde. 
In juli hebben we samen met de jongerenreis een ochtend 

georganiseerd speciaal voor gehandicapte kinderen. Er werden 
verschillende activiteiten aangeboden en een plaatselijke kerk 
bood de 35 aanwezige kinderen een warme maaltijd aan.  
In augustus is het laatste event georganiseerd voor 70 zwangere 
vrouwen, die verschillende workshops hebben gevolgd van 
zwangerschapsgym tot gezonde voeding. In september is als 
afsluiting de grote evangelisatieconferentie met Wilkin van der 
Kamp georganiseerd. 
 

4.16 Chain Breakers Course
In 2015 zijn we voor het eerst begonnen met de Chain 
Breakers Course, gericht op volwassenen die meer van God 
willen leren en die met het RKC in aanraking zijn gekomen via 
de events. De verwachtingen die we er van hadden en hoe het 
uiteindelijk liep lagen ver uit elkaar. Verrassend genoeg komen 
er voornamelijk alcoholverslaafden af op de cursus, mede 
omdat er een warme maaltijd wordt aangeboden. Deze vaste 
groep volwassenen is trouw gekomen. We hebben op de 
donderdagavond tussen de 5 en 15 volwassenen een warme 
maaltijd aangeboden, gevolgd door aanbidding. Vervolgens 
delen we het Woord van God door een praatje of door samen 
de Bijbel te lezen. Het is absoluut een uitdaging om met deze 
mensen aan de slag te gaan, omdat zij enerzijds graag willen 
veranderen, maar aan de andere kant ook zo vast zitten in 
hun verslaving. De kennis van God is er meestal wel, maar het 
praktisch leven als een kind van God is weer iets heel anders. 
We zijn dankbaar dat je deze mensen aan het denken kunt 
zetten, ze Gods liefde kunt laten zien en ze soms ook wakker 
kunt schudden. Zo heeft de Chain Breakers Course er toe 
geleid dat Johannes, na jaren elke dag bij een drankplek te 
hebben gezeten, radicaal voor God heeft gekozen, gestopt 
is met drinken en een fulltime baan heeft gevonden. Al was 
het voor deze ene man, dan was het ’t waard! Jezus ging ook 
terug voor het ene verloren schaap. We hebben besloten dit 
als een 1-jarige cursus af te ronden en er in 2016 niet mee 
verder te gaan.  
 

4.17 Radioprogramma
In mei 2013 is er in Rehoboth een nieuw radiostation gestart, 
“Kairos Radio”. Dit is een Christelijk radiostation dat Rehoboth wil 
bereiken met het evangelie. Zij hebben de teamleden van het RKC 
benaderd om ook een programma te verzorgen. Dit programma 
heet “Truth for Youth”. Elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 
17.00 uur is “Truth for Youth” te horen op Kairos Radio. Iedere 
zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur wordt het programma 
herhaald. We grijpen deze kans graag aan om mensen in 
Rehoboth met het evangelie en Christelijk onderwijs te bereiken.

4. De programma’s

Tijdens dit bezoek informeren we bij de verzorgende of er 
veranderingen zijn in de situatie van het kind en krijgen 
we nogmaals een indruk van de leefomstandigheden van 
het kind. Wanneer we een vermoeden hebben van ernstige 
verwaarlozing (kinderen die nauwelijks te eten krijgen, vuile 
kleding, ouder(s) die overmatig alcohol gebruiken en/of 
nauwelijks thuis zijn), informeren we de plaatselijke social  
worker over dit kind. Er wordt dan een extra huisbezoek  
gepland waarbij de plaatselijke social worker aanwezig is.
 
In 2015 zijn er 10 huisbezoeken gedaan bij nieuwe kinderen.  
Ook hebben we ongeveer 65 follow-up-bezoeken gedaan  
bij de kinderen die al in ons programma meedoen.

Visie 2016:
In 2016 zal de focus meer gericht zijn op het kind en zijn/haar 
gezinsomstandigheden. Er zullen daarom meer huisbezoeken 
gepland worden, zodat er meer betrokkenheid zal komen bij  
het kind en zijn/haar gezin. 
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4. De programma’s

 

4.18 Sport 
Het René Kids Centre is in 2015 gestart met een talenten  
running team. Sinds mei 2015 komt er een groepje van 
gemiddeld 5 jongens elke dag bij elkaar om te trainen.  
Deze jongens komen allemaal uit Block E en hebben talent  
voor hardlopen. Wendelinus Amesho is de trainer en coach 
van dit talententeam. Wendelinus heeft zelf ook altijd deel 
uitgemaakt van de top van Namibië op de lange afstand. 
Afgelopen jaar heeft hij onder andere door een blessure  
geen wedstrijden kunnen lopen. 

Eén van de beste resultaten dat een team van 4 jongens  
heeft behaald is tijdens de Lucky Star Marathon. Hier zijn  
ze in een heel sterk deelnemersveld 2e geworden tijdens de 
marathon relay, waarbij men in een team van 4 deelnemers  
elk 10,6 kilometer loopt.

Dit is niet het enige wat we op het gebied van hardlopen 
hebben gedaan. Op 7 november 2015 vond de 6e editie 
van ons eigen hardloopevenement plaats, dit was een groot 
succes! Het deelnemersveld was met ruim 130 deelnemers 
bijna verdubbeld ten opzichte van 2014. Naast recreatieve 
lopers deden er ook een behoorlijk aantal toplopers mee. 
Zo werd bijvoorbeeld bij de vrouwen de halve marathon 
gewonnen door Beata Naigambo uit Namibië. Een week 
later won ze ook de marathon van Valencia (Spanje) in een 
parcoursrecord. Aansluitend op de marathon was er ook  
een druk bezochte fundag!  

Eind 2015 zijn ook de twee multifunctionele sportvelden  
op het RKC-terrein gerealiseerd. Op deze velden kan netbal, 
basketbal en volleybal gespeeld worden. Hier wordt tijdens 
verschillende programma’s inmiddels gebruik van gemaakt! 
In de toekomst zullen deze velden nog meer gebruikt gaan 
worden, te denken valt aan jeugd uit het dorp of verdere 
samenwerking met scholen.

Het René Kids 
Centre is in  
2015 gestart  
met een talenten  
running team. 
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In 2015 gerealiseerd:

• Tussen de grote zaal en de eetzaal is een  
 scheidingswand met deuren geplaatst
• De keuken is van de eetzaal afgeschermd met rolluiken
• Het terrein is voor een groot deel voorzien van bestrating  
 (in 2016 zal het hele terrein bestraat zijn)
• Op de nieuwe bestrating zijn twee multifunctionele  
 sportvelden aangelegd, elk afgeschermd  
 met hekken en voorzien van belijning
• Er is een hek op de betonnen omheining  
 van de pannakooi geplaatst
• De speeltuin is uitgebreid met verschillende  
 toestellen voor de kleintjes

Eind 2014 is het gebouw definitief in gebruik genomen. Daarmee is het gebouw en de inrichting van het terrein  
eromheen nog niet helemaal klaar. Zo moeten er nog allerlei afwerkingen op detailniveau aan het gebouw gebeuren.

5. De bouw van het centrum 6. RKC Rehoboth Farm

Na oprichting van het René Kids Centre ontstond al snel 
de wens om een agrarisch werkgelegenheidsproject te 
beginnen. Vanaf 2012 zijn de eerste stappen gezet om grond 
aan te kopen en in 2014 is dit gerealiseerd. We zijn als René 
Kids Centre erg dankbaar dat de Breman Installatiegroep 
uit Genemuiden dit mede mogelijk heeft gemaakt door de 
middelen, zoals grond, hekwerk, irrigatiesysteem, woning  
en opslagloods, ter beschikking te stellen.  

Aankomst familie Van den Berg
Eind augustus is de familie Van den Berg naar Namibië 
vertrokken en hebben zij de RKC Rehoboth Farm gestart. 
Inmiddels woont de familie op de Farm en hebben ze zich 
de eerste maanden vooral bezig gehouden met de bouw 
van onder andere de beheerderswoning, de toegangspoort, 
de inrichting van het terrein en de inrichting van een aantal 
omheiningen voor het vee. Inmiddels zijn de kinderen gewend 
op school en is er een "normaal" ritme ontstaan. Eind 2015 
werken er zes mensen op de Farm, de eerste testgewassen  

zijn geoogst, waardoor er duidelijkheid ontstaat over te 
verbouwen gewassen. Naast de gewassen op het land gaan 
we ook klein vee houden. 

Farming God's Way
De RKC Rehoboth Farm werkt volgens de methode van Farming 
God’s Way. Deze methode is gebaseerd op Bijbelse principes. 
Met name de manier van grondbewerking en het gebruik 
maken van Gods schepping zijn anders dan de conventionele 
manier van landbouw bedrijven. Zo wordt er bijvoorbeeld niet 
geploegd om het rijke bodemleven niet te verstoren. Farming 
God’s Way werkt bij uitstek in droge en arme gebieden, 
doordat er met weinig moderne middelen zoals kunstmest, 
landbewerkingsmachines en dergelijke wordt gewerkt.  
 

Meer informatie over deze methode kunt u vinden  
op de website www.farming-gods-way.org.

Nog te realiseren in 2016:

• Bestrating parkeerplaatsen  
 (2 auto’s)
• Schaduwdoeken parkeerplaatsen
• Hekken privéterrein vrijwilligers
• Aankleding grote zaal  
 (verschuifbare wanden, gordijnen, zithoek, etc.)
• Een afsluitbare en stofvrije kast  
 voor het geluidssysteem
• Carport voor twee auto’s
• Aankleding entree grote zaal
• Aankleding terrein  
 (drie zithoekjes)
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7. Financiën NL

 

7.1 Jaarcijfers 2015 

Balans per 31 december 2015 – Nederland in € Staat van Baten en Lasten over 2015 - Nederland in €

BALANS 31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Vlottende Activa 2.367 1.294

Liquide middelen 23.583 49.884

TOTAAL ACTIVA 25.950 51.178

PASSIVA

Kapitaal

Kapitaal per 1 januari 7.074 -5.211

Exploitatieresultaat -11.101 12.285

Kapitaal per 31 december -4.027 7.074

Overlopende passiva 17.997 26.104

Schulden

Renteloze lening DdJ 12.000 18.000

Totale schulden 12.000 18.000

TOTAAL PASSIVA 25.950 51.178

BATEN Begroot 2016 Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen 85.000 86.737 189.150 154.230

Giften Benjamin Kids 25.000 20.068 27.500 23.569

Sponsoracties 125.000 132.018 100.000 124.057

Sport 0 316 5.000 4.454

Microkrediet 0 0 0 190

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 235.000 239.138 321.650 306.501

SOM DER BATEN 235.000 239.138 321.650 306.501

LASTEN

Besteed aan doelstelling

René Kids Centre, Rehoboth, Namibië 155.000 179.638 272.000 243.351

Giften aan andere organisaties 0 800 0 1.500

Totaal besteed aan doelstelling 155.000 180.438 272.000 244.851

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten sponsoracties 22.500 22.289 15.000 23.258

Publiciteit 8.000 8.037 9.000 8.669

Onderhoud website 1.500 1.816 1.250 1.068

Loonkosten 37.500 37.430 42.000 36.477

Sponsoring loonkosten -5.000 -5.000 -28.000 -28.065

Totaal kosten eigen fondsenwerving 64.500 64.572 39.250 41.407

Beheer en administratie

Bankkosten 1.000 1.003 800 789

Algemene kosten 3.500 3.786 3.600 3.554

Huur kantoorruimte 6.000 4.185 6.000 2.385

Kosten vliegtickets 0 33.971 0 41.475

Bijdrage deelnemers 0 -37.717 0 -40.245

Kosten beheer en administratie 10.500 5.228 10.400 7.958

SOM DER LASTEN 230.000 250.239 321.650 294.216

Exploitatieresultaat 5.000 -11.101 0 12.285
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7.1 Jaarcijfers 2015 

Balans per 31 december 2015 – Namibië in N$ Staat van Baten en Lasten over 2015 - Namibië in N$

7. Financiën NAM

BALANS 31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA   

Vaste Activa   

Grond, gebouwen en inrichting 12.006.440 10.873.788  

Auto's 126.491 67.671  

Totaal Vaste Activa 12.132.931 10.941.459

   

Vlottende Activa   

Transitoria -17.678 -148.881

Totaal Vlottende Activa -17.678 -148.881

   

Liquide middelen 80.602 25.495

TOTAAL ACTIVA  12.195.854  10.818.072

   

PASSIVA   

Kapitaal   

Kapitaal per 1 januari 10.818.072 8.800.895  

Reservering liefdadigheid -14.235 42.550  

Exploitatieresultaat 1.392.018 1.974.627  

Kapitaal per 31 december 12.195.854 10.818.072

TOTAAL PASSIVA  12.195.854 10.818.072

BATEN Begroot 2016 Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Baten uit Nederland     

Donaties uit Nederland 2.289.450 2.383.045 2.576.725 3.434.558

Baten overig     

Overige baten 10.000 31.660 15.000 21.015

SOM DER BATEN 2.299.450 2.414.705 2.591.725 3.455.573

     

LASTEN     

Huisvestingskosten 315.400 231.268 255.250 265.003

Communicatiekosten 26.200 21.108 26.250 22.255

Kantoorkosten 20.000 29.036 24.500 19.578

Benjamin Kids 274.000 264.107 324.025 236.290

Agra 0 3.000 0 85.995

Sport 179.000 116.845 150.700 102.545

Microkrediet 0 0 0

Evangelisatie 0 30.795 90.000

Autokosten 152.000 136.767 133.000 123.110

Afschrijvingskosten 492.236 406.403 439.682 245.207

Algemene kosten 57.350 34.183 44.600 90.334

Loonkosten lokale medewerkers 495.000 369.218 400.000 233.159

Giften aan andere organisaties in Namibië 0 39.600 38.400 57.470

Herwaardering gebouw 0 -659.642

Gederfde inkomsten 0 0 0 0

     

SOM DER LASTEN 2.011.186 1.022.688 1.926.407 1.480.946

Exploitatieresultaat 288.264 1.392.018 665.318 1.974.627
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7.2 Toelichting jaarcijfers
 
Toelichting Nederland
Het jaar 2015 was opnieuw een gezegend jaar. In licht 
verbeterende economische omstandigheden mocht het  
René Kids Centre bijna 240.000 euro ontvangen aan giften.  
De tendens uit 2014 dat de algemene giften teruglopen en we 
meer giften ontvangen uit sponsoracties en events heeft zich  
in 2015 doorgezet.

Het RKC golftoernooi leverde netto 49.000 euro op, de 
prestatietocht op de Weissensee 17.500 euro, de Tour de Baie 
Dankie ruim 12.000 euro en van overige events mochten we  
nog eens 27.500 euro ontvangen. Hier zijn wij erg blij mee.  
Wij zijn God enorm dankbaar voor alle financiële steun die  
we in 2015 hebben mogen ontvangen. Alle eer aan Hem!

Om als ANBI-stichting te kunnen worden aangemerkt, moeten het 
doel en de feitelijke werkzaamheden van het RKC voor 90% of 
meer het algemeen belang dienen. Het RKC voldoet ruimschoots 
aan deze eis. Daarnaast streeft het René Kids Centre ernaar om 
90% van de giften te besteden in Namibië. 

Toelichting Namibië
Ten opzichte van 2014 is het exploitatieresultaat met N$ 1.242.252 
gedaald. Dit is exclusief de herwaarderingscorrectie voor de 
vaste activa. Het gebouw, terrein en overige opstallen worden één 
keer in de drie jaar geherwaardeerd en op dat moment voor de 
vervangingswaarde op de balans opgenomen. Het betreft een 
correctie voor inflatie en stijgende prijzen van vastgoed.

De daling van het exploitatieresultaat heeft te maken met  
enerzijds minder ontvangen donaties (N$ 1.040.868) en 
anderzijds met stijgende kosten (N$ 201.384). Met name de  
loon- en afschrijvingskosten zijn gestegen. De stijging van de 
loonkosten past in de visie en het beleid van het RKC om zoveel 
mogelijk plaatselijke werknemers een betaalde baan te bieden. 
De stijging van de afschrijvingskosten is een gevolg van de 
investeringen in de vaste activa (gebouwen, terrein) die met de 
overtollige gelden worden gefinancierd. De investeringen zijn door 
de daling van de donaties echter behoorlijk gedaald. Ten opzichte 
van 2014 is er N$ 1.613.924 minder geïnvesteerd. Dit heeft te 
maken met het feit dat het gebouw in 2014 voor het grootste 
gedeelte gereed is gekomen, waardoor er ook minder geld  
hoefde te worden geïnvesteerd.

De Namibische jaarcijfers over 2015 zijn op juistheid en 
volledigheid gecontroleerd door EDB & Associates in Windhoek, 
Namibië. Een originele accountantsverklaring is op te vragen via 
info@renekidscentre.nl.

7. Financiën 8. Betrokkenheid sponsoren

7.3. Budgetten 2016
Aangezien de grootste investeringen achter de rug zijn, 
ligt de focus voor 2016 grotendeels op de exploitatie van 
het centrum en mogelijk nieuwe ontwikkelingen (zie 9.4). 
Eén van de doelstellingen van het RKC is het creëren van 
werkgelegenheid. We streven er dan ook naar om meer lokale 
mensen aan een baan te helpen en ze een salaris te betalen. 
Ook zal het niveau van de salarissen in 2016 toenemen als 
gevolg van het aannemen van beter geschoold personeel en 
inflatie. Het is de verwachting dat de kosten van de algemene 
kosten verder zullen stijgen, omdat het RKC meer wil gaan 
uitdelen. Denk hierbij aan bijbels, voedsel, kleding, kosten 
voor huisvesting, etc.

8.1 Samenwerking
De afgelopen jaren is het René Kids Centre gebouwd met 
giften van verschillende giftgevers (o.a. bedrijven, kerken, 
scholen, particulieren, etc.). Naast de programma’s van het 
RKC ontstond er visie om het RKC uit te breiden met andere 
pijlers, waaronder een agrarisch project en een recycling 
project. Het doel van beide projecten is o.a. het creëren van 
werkgelegenheid.

Zoals u in hoofdstuk 6 heeft kunnen lezen, is het 
agrarisch project inmiddels voortvarend van start gegaan. 
De RKC Rehoboth Farm wordt gesponsord door Breman 

Installatiegroep uit Genemuiden. Breman heeft de grond en het 
hekwerk aangeschaft en ook middelen beschikbaar gesteld voor 
het slaan van de waterput, het benodigde irrigatiesysteem en de 
bouw van de beheerderswoning. De operationele kosten, zoals 
de aanschaf van zaden e.d., komen voor rekening van de RKC 
Rehoboth Farm, waarvoor sponsoring meer dan welkom is.

Het recycling project zal in 2016 verder worden uitgewerkt. 
Hiervoor werken we samen met Van Werven B.V. uit Oldebroek. 
Zij zijn als initiatiefnemer nauw betrokken bij dit project. In de 
tweede helft van 2016 hopen we de benodigde grond voor 
recycling definitief aan te kunnen kopen. 

Naast het agra- en recyclingproject, waarbij Breman en Van 
Werven bij name genoemd worden, zijn er diverse andere 
sponsoren die al één of meerdere jaren prominent bijdragen 
aan het RKC. We kunnen hier niet iedereen bij name noemen, 
ook al omdat sommige sponsoren anoniem willen blijven. 
We benadrukken heel dankbaar te zijn voor iedere sponsor 
die helpt het RKC te bouwen.

8.2 Sponsoren 
Het René Kids Centre is volledig afhankelijk van de giften van 
sponsoren. Daarom investeren we graag in het onderhouden 
van de contacten met onze sponsoren. We proberen 
onze sponsoren op de hoogte te houden door o.a. onze 
nieuwsbrieven en de website. 

Het grootste gedeelte van de sponsoren bestaat uit kerken, 
scholen, particulieren en bedrijven. Met regelmaat zijn er 
het afgelopen jaar door René Ruitenberg en/of door andere 
betrokkenen presentaties gegeven over het RKC. Dit om 
onze achterban te vergroten en om onze sponsoren 
betrokken te houden. Daarnaast organiseert het RKC en/of 
één van de sponsoren ook regelmatig events. Op de website, 
www.renekidscentre.nl, kunt u meer lezen over deze events. 

We zijn alle mensen die zich het afgelopen jaar (weer) hebben 
ingezet voor het René Kids Centre enorm dankbaar!

Het René Kids Centre 
is volledig afhankelijk 
van de giften van 
sponsoren.
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8.3 Stichting RKC Events
In de afgelopen jaren zijn er door het RKC en diverse 
sponsoren events georganiseerd. Om deze events makkelijk 
vindbaar en inzichtelijk te maken voor eventuele sponsoren/
deelnemers is de “Stichting RKC Events” opgericht. Voordeel 
van deze Stichting is dat sponsoren via Ideal rechtstreeks 
via de website kunnen betalen en dat ook deelnemers aan 
de events beter beschermd zijn door de door de Stichting 
afgesloten verzekeringen. De Stichting heeft inmiddels ook 
de ANBI-status ontvangen. Alle gelden die via deze Stichting 
worden ontvangen, zijn bestemd voor het René Kids Centre.

8.4 Benjamin Kids
De Benjamin Kids is een sponsorprogramma dat we in 2010 
zijn gestart. Hiermee willen we mensen de gelegenheid geven 
om bij te dragen in de kosten van onze programma’s. Zij zijn 
belangrijk om de kinderen van Block E een hoopvolle toekomst 
te geven. Anders dan andere organisaties focussen wij ons 
niet op één kind, maar helpt een sponsor misschien wel twee 
of meerdere kinderen. De laatste jaren is het aantal sponsoren 
voor dit programma helaas iets gedaald. We denken dat dit te 
maken heeft met de hoogte van het maandbedrag en met de 
onbekendheid van het Benjamin Kids programma.

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen, 
hebben we er voor gekozen het maandbedrag met ingang 
van 1 mei 2016 te verlagen van € 35,- naar € 25,-. We hopen 
hiermee de drempel om mee te willen doen iets te verlagen, 
zodat meer mensen zullen besluiten in te stappen in ons 
sponsorprogramma. 

Voor € 25,- per maand kunnen  
we het volgende doen:
• schoolgeld regulier onderwijs betalen
• schoolspullen aanschaffen
• schooluniform aanschaffen
• warme maaltijden verstrekken
• (gedeeltelijk) organiseren van Kidsclub,  
 Kidsclub Outreach en Youth Night

In 2015 waren er 47 sponsoren die deelnamen  
aan de Benjamin Kids.  

8.5 Ondernemers 
In 2015 is er weer een ondernemersreis georganiseerd. Het 
doel van de ondernemersreis is om het RKC meer bekendheid 
te geven en een grotere achterban te creëren. Een achterban 
die ons in raad en daad bij kan staan. 

8. Betrokkenheid sponsoren

Ook dit jaar hebben we de ondernemersreis weer als een 
succes ervaren. Het blijft een mooie gelegenheid om 
mensen in Nederland te laten zien wat we op het RKC doen. 
Daarnaast zien we telkens weer dat het mensen raakt als ze 
zien hoe hoog de nood in Namibië is. Dit heeft natuurlijk ook 
invloed op hun omgeving in Nederland. Via deze weg geven 
zij bekendheid aan het RKC binnen hun eigen netwerk van 
ondernemers.

Hierbij een tweetal reacties van ondernemers  
die op het RKC zijn geweest: 

“Vooraf hadden we zeker niet gedacht dat deze 
reis zo'n impact op ons zou hebben. We hebben 
genoten, ons verbaasd, verwonderd, voelden 
onbegrip maar vooral diep ontzag voor het werk 
dat God hier aan het verrichten is, door middel 
van het RKC. Deze kinderen hebben het zwaar, 
maar er gloort hoop!”  

Jan-Cees & Marion Korteland

“Mijn reis naar Namibië afgelopen november was      
 een bijzondere ervaring! Het initiatief van m'n oom 
René mochten we van dichtbij bekijken. Wat heb ik 
veel indrukken opgedaan. Het was heel ontroerend 
om te zien dat er mensen zijn die omzien naar hun 
medemens, ze een betere toekomst willen geven, 
met de liefde van God in hun hart!” 

Alies Buenk

8.6 Nalatenschap en periodieke giften

1. Erfenis of legaat
U kunt er voor kiezen om het René Kids Centre 
een erfenis of legaat toe te kennen. Bij een 
legaat laat u ons een goed na, bijvoorbeeld 
een schilderij, huis, effectenportefeuille of 
een bepaald bedrag. Als u het RKC benoemt 
als erfgenaam, bepaalt u zelf voor welk 
percentage het RKC in uw nalatenschap deelt. 
Een notaris kan uw testament opmaken en in 
overleg helemaal naar uw wensen aanpassen.

    Lees verder op pagina 38
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Het RKC hoeft geen erfbelasting te betalen, omdat we een  
ANBI-stichting zijn. Uw geld wordt dus 100% ingezet om 
kansarme kinderen in Rehoboth een hoopvolle toekomst te geven.

Let op de officiële tenaamstelling: 
Stichting René Kids Centre
Bloemstraat 24
8081 CW Elburg
IBAN: NL40RABO0124702341
BIC: RABONL2U
KvK-nr.: 08165928
ANBI-nr.: 818675184

2. Periodieke giften
Gewone giften aan het RKC zijn aftrekbaar voor de belasting, 
er geldt echter wel een drempelbedrag en een maximum. 
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal 
aftrekbaar bedrag. Via www.belastingdienst.nl kan een 
“Overeenkomst Periodieke gift in geld” worden uitgeprint, 
één exemplaar voor de schenker, één voor de ontvanger. 
Als beide partijen hebben getekend dan is de gift 100% 
aftrekbaar voor de belasting, zonder tussenkomst van  
een notaris, zoals dat voor 2014 wel moest. 

Natuurlijk kunt u ook doneren. Dat kan heel eenvoudig  
via onze website, per iDeal of machtiging.

8.7 Vrouwenreis
Van 9 t/m 19 maart 2015 werd voor de eerste keer een 
vrouwenreis naar het René Kids Centre georganiseerd. Mirjam 
Ruitenberg en Eline van der Woude gingen met 16 dames op 
reis. De vrouwen hebben meegeholpen bij de programma’s op 
het RKC, zijn naar het ziekenhuis en de gevangenis in Rehoboth 
geweest en hebben een opa- en oma-ochtend georganiseerd. 
Daarnaast was er ook tijd voor ontspanning, onder andere in 
de vorm van een dagje Windhoek, een safari en relaxen bij 
de Oanobdam. Een reis naar Namibië heeft iedere keer weer 
impact. De vrouwen laten even huis en haard achter om iets te 
betekenen voor mensen in Namibië! Vrouwen met verschillende 

groep jongeren Namibië bezoeken.

8.9 Website
Op de valreep! In de laatste week van 2015 hebben we onze 
nieuwe website gelanceerd, met dank aan Merkmannen voor 
het design en Wielink Websolutions voor de realisatie. Het is 
een site geworden waarop de harteklop van het René Kids 
Centre duidelijk zichtbaar wordt. 

Het doel van de website is om mensen bij ons project te 
betrekken, zowel praktisch, in het vinden van informatie of 
het doneren van geld via Ideal, als door het delen van échte 
verhalen uit Namibië. Daarom ook hebben we een mini-
documentaire gemaakt waarin de problematiek in Block E, 
maar ook de hoop, naar voren komt. Deze is te zien via  
www.renekidscentre.nl/film. 

8.10 Social media
Het delen van gebeurtenissen is ook het doel van social  
media. We laten zoveel mogelijk Namibiërs aan het woord.
Via social media bereiken we per bericht gemiddeld 1.000 
mensen, met uitschieters tot 20.000. Ons aantal volgers  
op Facebook groeide in 2015 van 600 tot 1.100. 

8.11 Nieuwsbrief
Drie keer per jaar versturen we een nieuwsbrief via de 
post naar een achterban van ruim 675 adressen. In deze 
nieuwsbrief focussen we ons steeds meer op het nieuws  
uit Namibië, maar ook sponsoracties en ontwikkelingen  
in de organisatie komen aan bod. 

8.12 Nieuwsflits
Vanuit de achterban kwam het verzoek om frequentere 
informatie. In 2015 zijn we daarom gestart met een 
maandelijkse nieuwsflits. In enkele korte onderwerpen is de 
abonnee op de nieuwsflits in een paar minuten weer helemaal 
bijgepraat. In totaal ontvangen ruim 400 mensen deze digitale 
nieuwsflits. Ontvangt u deze nieuwsflits nog niet, meld u  
dan aan met uw e-mailadres op www.renekidscentre.nl.

8. Betrokkenheid sponsoren

Deze kinderen 
hebben het 
zwaar, maar er 
gloort hoop! 

achtergronden en verschillende leeftijden, maar die allemaal 
geraakt werden door alles wat ze in Namibië zagen!

Hieronder reacties van enkele deelneemsters:

“Mijn Namibië-ervaring was erg ingrijpend in mijn leven.    
Het was enorm bijzonder om te zien hoe God daar aan het 
werk is in de harten van deze mensen. Mensen die vaak 
weinig meer hebben dan de kleren die zij aan hebben. Heel 
gaaf ook om te zien hoe het René Kids Centre een positieve 
invloed heeft op het alledaagse leven daar. Ik heb ‘tot ziens’ 
gezegd tegen Namibië!” 

Annemarie ter Reehorst – 24 jaar

“Indrukwekkend om te zien hoe mensen in Block E en op  
de vuilnisbelt moeten leven in zulke moeilijke, uitzichtloze 
omstandigheden. Prachtig hoe het werk van het RKC hier 
hoop en verandering probeert te brengen en hoe jonge 
mensen hierdoor veranderen, tot geloof komen en via 
werkervaring op het RKC de kans krijgen om een toekomst  
op te bouwen. Ik had deze ervaring niet willen missen!” 

Jannie Riezebosch – 60 jaar

“Het was een reis die een ervaring voor je leven is.  
De armoede daar laat je beseffen hoe goed we het hier 
hebben, maar ook hoe normaal wij dat allemaal maar 
vinden. De kinderen daar die blij zijn met een knuffel van je. 
Een stukje liefde kunnen geven en de dankbaarheid die je 
daardoor krijgt. Onbeschrijfelijk! Al met al een reis om nooit 
te vergeten.” 

Patty de Boer – 42 jaar

Alle vrouwen waren het er over eens dat dit een onvergetelijke 
reis was! Ook in 2016 zal er weer een vrouwenreis 
georganiseerd worden.

8.8 Jongerenreis
Ook in 2015 ging een groep van 21 jongeren en 5 volwassen 
leiding uit Nieuwerkerk a/d IJssel op “werkvakantie” naar 
Namibië. Op onze website is daarover uitgebreid verslag 
gedaan. De jongeren hebben een mooie tijd gehad en de 
handen goed uit de mouwen gestoken. De speeltuin kreeg 
een opknapbeurt en er werd een heus klimhuis in elkaar 
gelast! Van 19 juli t/m 3 augustus 2016 zal er opnieuw een 
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9.1 Algemene verwachtingen 
In september 2015 was Wilkin van de Kamp met zijn vrouw  
in Rehoboth om de eerste evangelisatiecampagne te houden.  
Het team in Namibië had de conferentie flink onder de 
aandacht gebracht en we hoopten op veel mensen, het liefst 
de zaal helemaal vol (600 mensen), veel keuzes voor Jezus 
en wonderen van genezing en bevrijding. Het liep echter 
behoorlijk anders dan we hadden verwacht. In het weekend 
kwamen er gemiddeld ongeveer 100 mensen op de 4 
diensten af; dit was voor ons zeker geen successtory!
Heeft God dan niets gedaan tijdens deze conferentie? Yes, 
Hij heeft mensen aangeraakt, mensen hebben genezing en 
bevrijding mogen ontvangen, alle eer aan HEM, maar toch...?  
We willen zo graag succesvol zijn, een prachtig RKC-gebouw, 
mooie sportaccommodatie , 3 auto’s voor de deur, veel 
verschillende programma’s, ruim 20 lokale mensen in 
dienst, mooie website en ga zo maar door.

Wilkin sprak tijdens een sessie dat het woord succesvol niet 
in de Bijbel voorkomt. Bij succesvol gaat het om ons, onze ik 
staat centraal. Gods Woord spreekt over iets anders, namelijk 
VRUCHT DRAGEN. Dit gaat niet om jou, maar om die ander,  
die ander staat centraal!

9. Vooruit kijken

In Johannes 15 vers 1 en 2 staat: “Ik ben de ware wijnstok  
en mijn Vader is de landbouwer. Iedere rank aan mij die geen  
vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht  
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.”

Vers 8 zegt: “De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.”
Alles wat wij in Rehoboth en op het RKC mogen doen heeft te 
maken met (veel) vrucht dragen. Om goede vruchten te blijven 
voortbrengen moeten we gesnoeid worden. Dat is niet de  
meest fijne periode, maar wel de meest leerzame, terug naar  
de eerste liefde (roeping RKC), stil worden, verdieping, puur, 
zuiver, echtheid…

2015 was het jaar van snoeien. Persoonlijk had ik gedacht dat 
we juist gingen oogsten (zie vorig jaarverslag). In de tweede 
helft van 2015 zijn we gestart met het agraproject. Dit project 
geeft heel goed weer hoe het RKC er met name geestelijk 
voor staat. De grond moest eerst flink gereinigd worden, we 
moesten tot maar liefst 85 meter diep boren om mooi zuiver 
water te krijgen en er moest een team opgeleid worden om te 
zaaien en de gewassen te onderhouden. Hier heeft heel veel 

tijd, energie en doorzettingsvermogen in gezeten. We zijn nu ruim 
een half jaar verder en zie daar, prachtige gewassen die opkomen, 
de eerste oogst is binnen, fantastisch, wat een getuigenis!

Het RKC is vanaf de start (2007) begonnen met vrucht dragen 
(minimaal), na deze periode zijn we teveel een succesvol RKC 
geweest. Niet dat God niks heeft gedaan in deze periode, 
maar het gebouw, de programma’s en de aantallen stonden 
teveel centraal. 

2015 en een deel van 2016 was en is een tijd van snoeien.  
Ik zie hoopvol uit naar 2016. Ik geloof heel oprecht dat we de 
fase van vrucht dragen (veel) mogen ingaan, een nieuwe fase 
voor het RKC en iedereen die erbij betrokken is. Dank u Heer  
dat we dit proces van snoeien mochten ondergaan! Amen! 

9.2 Programma’s 
Op het moment dat u dit leest zijn we al een eindje op 
weg in 2016. Eind 2015 hebben we de structuur van onze 
programma's wat aangepast. De focus is meer komen te 
liggen op relatie met kinderen en ouders. Daarnaast zijn de 

teamleden op basis van talent/passie gekoppeld aan  
een programma.  

De volgende ministry groepen zijn ontstaan, te weten:
• Kids Ministry Evangelism (Kidsclub, outreaches)
• Kids Ministry Discipleship (huiswerkklas)
• Youth Ministry Evangelism (Youth Night)
• Youth Ministry Discipleship  
 (Youth Alpha en schoolklas, runningteam)

Door in de verschillende ministry groepjes te werken:
• heeft iedereen de mogelijkheid zijn gaven  
 en talenten meer en beter in te zetten
• is er de mogelijkheid om in je team de  
 verantwoordelijkheid samen te dragen en te verdelen
• is er tijd om samen te bidden en voorbereidingen te treffen

9.3 Sport 
Door de gerealiseerde multifunctionele sportvelden kunnen we  
meer sportactiviteiten organiseren. Ook Rehoboth kan hier 
gebruik van maken en in samenwerking met scholen kunnen er 
bijvoorbeeld sportdagen worden georganiseerd. De jaarlijkse 
hardloopwedstrijd zal opnieuw plaatsvinden in november 2016. 
Na een verdubbeling qua aantal deelnemers in 2015 hopen 
we ook in 2016 verder te groeien. Naast een 10 km en halve 
marathon zal er in 2016 vermoedelijk ook een 5 km bijkomen. 
Naast de toplopers van Namibië hopen we ook veel recreatieve 
lopers te trekken. Op deze manier krijgt het René  
Kids Centre steeds meer naamsbekendheid in Namibië.

In 2016 krijgt het talenten running team nog meer ruimte om  
zich te ontwikkelen. De talenten die deel uit maken van dit team  
zullen dagelijks trainen en daarnaast deelnemen in een stuk  
of 10 verschillende races in Namibië. 

9.4 Verdere ontwikkelingen in Namibië
• Aankoop 3 hectare grond ten behoeve van sport (2016/2017)
• Aankoop 2 hectare grond ten behoeve van recycleproject (2016)
• Aankoop grond voor bouw 7 huisjes ten behoeve van  
 Namibische medewerkers (2016/2017)

9.5 Events in Nederland  

In Nederland staan er in 2016 een aantal  
evenementen op het programma: 
• Op 2 juni 2016 vindt het jaarlijkse golftoernooi  
 plaats in Nunspeet 
• Voor de fietsliefhebbers is er op 10 september 2016  
 weer de “Tour de Baie Dankie” (locatie nog niet bekend)
• In januari 2016 heeft de RKC Prestatietocht op  
 de Weissensee plaatsgevonden

“De grootheid  
van mijn Vader  
zal zichtbaar 
worden wanneer 
jullie veel vrucht 
dragen en mijn 
leerlingen zijn.”
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Quotes

Clinton, 15 jaar Frederick, 10 jaar

Maria Kamati, 17 jaar

Marcus, 11 jaar

Moesha, 5 jaar

“Ek sit in die skoolklas by die RKC. 
Ek geniet dit om te leer om te skrijf. 
Ook geniet ek baie om soccer te 
speel met die ander kinders.”

Bij de vraag wat hij later wil worden, 
antwoordt hij: ”Pastor, ik wil de 
mensen graag over God vertellen.”

“Ek, Maria Kamati, 17 jaar, is 
dankbaar vir wat julle vir my 
gedoen het. Toe ek by die huis 
gekom het, my trane het geloop 
van blyskap. Niemand het ooit vir 
my so its gedoen. Die eerste keer 
wat ek newe skoolrok antrek  
skool toe. Dit is onvergeetlik.”

“Ek is Marcus, 11 jaar. Ek geniet 
om naar die huiswerkklas te kom. 
Ek wil goed leer lees, want ek  
wil dokter word.”

“Ek is Moesha, ek is 5 jaar.  
Ek voel so baie happy as juffrou 
kom om ons bybel storie te vertel 
en as ons daarna inkleur blaai kry.”
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Die verandering zal in eerste instantie individuen betreffen, 
maar daarna zal het gevolgen hebben voor het hele dorp. 
En we strekken ons uit naar die verandering, een complete 
ommekeer van het dorp.  

Als we Hem blijven volgen en in Zijn bestemming blijven 
wandelen, ZAL verandering gaan optreden, dat is een belofte!

We hebben een God die trouw is aan Zijn Woord en  
we vertrouwen erop dat we een schakel mogen zijn om  
een ommekeer te realiseren. Belangrijk daarin is dat het  
evangelie wordt gedeeld met de mensen. We zien het 
RKC niet zo maar als een hulporganisatie die omziet naar 
kinderen in een kansarme situatie, maar we zien het RKC 
als een plan van God. Dat maakt ons des te meer bewust 
van de belangrijke taak die we hierin hebben.
 
We hopen dat u door dit verslag enthousiast bent 
geworden voor het project. We nodigen u via deze weg 
van harte uit om ons project eens te bezoeken of mee 
te gaan met één van onze georganiseerde reizen. 
Een bezoek aan het centrum is een ervaring om 
nooit te vergeten. 

Heeft u vragen over dit verslag, over het doen van giften  
of over andere onderwerpen, dan kunt u contact met 
ons opnemen via info@renekidscentre.nl.

Het zou geweldig zijn als we, mede door uw hulp, ook 
in 2016 weer verder kunnen werken aan het realiseren 
van de missie van het René Kids Centre!

We hopen dat dit jaarverslag van 2015 voldoende 
inzicht heeft gegeven in de ontwikkelingen bij 
het RKC. Met al datgene dat er gebeurt, blijkt dat 
het een dynamische organisatie is die continu in 
ontwikkeling is. We zijn ontzettend dankbaar voor 
alle zaken die gerealiseerd mochten worden. We 
verwachten dat, nu we ons meer gaan inzetten voor 
het leggen van relaties en ons meer gaan focussen 
op de gaven en talenten van individuen, er meer 
verandering gaat komen.

Nawoord
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Colofon

Teksten
Irma & Henri van de Ruitenbeek
Geert Plender | Plender Communicatie
 

Fotografie
Jaap Schuurman | Jaap Schuurman Fotografie 
Henri van de Ruitenbeek
 

Vormgeving & Art-direction
Joost Hertsenberg & Jachim Serpenti | Merkmannen
 

Drukwerk & bezorging
Freddy Bakker | Torendruk
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“2016: Succesvol of vrucht dragen?”  
-  René Ruitenberg - 

Rehoboth,
Namibiё

www.renekidscentre.nl

Stichting René Kids Centre
Postbus 31
8080 AA Elburg
 
KvK:  08165928
ANBI: 8186 75 184
IBAN: NL40RABO0124702341

Contact
06 - 543 974 85
info@renekidscentre.nl

Financiën  
Jan Willem Beltman
penningmeester@renekidscentre.nl


