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Elke donderdagavond bieden we de Chain Breakers Course aan.  
Dan komt er een kleine groep volwassenen waar we samen mee eten, zingen 
en Gods Woord delen. Eén van hen is Johannes. Hij is 35 jaar en al jaren 
zwaar verslaafd aan alcohol. Hij zat elke dag bij een drankplek. In februari is 
hij begonnen aan de cursus en in mei is hij helemaal gestopt met de drank.

In augustus heeft hij zijn getuigenis gegeven voor de groep. Hij is al 3 maanden 
helemaal nuchter, de mensen zien hem niet meer bij de drankplek, hij komt elke 
donderdag trouw naar het RKC en zondags gaat hij mee naar de kerk. Het is 
gaaf om te zien hoe hij anderen weer aanmoedigt en zelf zo veranderd is, daar 
doen we het voor. En per 1 september begint hij aan zijn nieuwe baan in  
de beveiliging. Wat een zegen!

De impact van de Chain Breakers Course



UITGELICHT
DENZEL - 6 JAAR

Yvonne (werkzaam bij het RKC) woont naast deze kinderen. 
Halverwege februari vertelde ze dat haar buurkinderen er erg 
slecht uitzagen. Ze gingen wel naar school, maar hadden geen 
schoolkleren en zagen er vaak vies uit. Ze had ook gehoord dat 
hun moeder was opgenomen op de tuberculose-afdeling van het 
ziekenhuis. Ze was heel erg verzwakt, mager, lag hele dagen op 
bed en kon zelf niet eens rechtop gaan zitten. Daarnaast heeft deze 
moeder ook HIV. Het heeft er even naar uitgezien dat ze het niet zou 
halen, maar gelukkig is ze de TB weer te boven gekomen en mocht 
ze na weken van behandeling en aansterken weer naar huis. Nog 
steeds zwak en zeer mager hebben we haar naar huis gebracht. 

Schrijnend om te zien dat de kinderen niet echt een reactie geven 
als ze hun moeder na lange tijd weer zien (kinderen mogen namelijk 

Omdat deze meiden er veelal alleen voor staan, roepen ze ook 
onze hulp in als het moment van bevallen daar is. Zo ook Marcella 
en Martha, die beiden in de afgelopen tijd zijn bevallen. Heel 
toevallig begonnen bij beiden de weeën op de maandag dat ze 
hier waren. Wij rijden dan mee naar hun huis om de dokterskaart 
en hun tas met spullen te halen en brengen ze vervolgens naar 
het ziekenhuis. En dan is het altijd een verrassing… Marcella 
brachten we naar de “maternity ward”. Ondertussen moesten we 
haar formulieren voor opname aan de balie in orde maken. 

Bij terugkomst op de afdeling na 15 minuten werd er geroepen 
”Nog één keer persen….” en daar klonk het gehuil van een 
gezond meisje van 3500 gram. Martha daarentegen heeft nog 48 
uur op de afdeling gelegen met weeën die kwamen en gingen. Zij 
beviel uiteindelijk van een lief klein meisje van 2700 gram. Beide 
moeders maken het goed en mochten na 2 dagen weer naar huis. 
Van ons krijgen ze dan een pakketje met babykleertjes en na een 
aantal weken verwelkomen we ze weer bij de naaldwerkgroep!

Denzel is 6 jaar en gaat dit jaar voor het eerst naar school. Hij zit in graad 1.  
Hij heeft nog een broer, Immanuel (8 jaar) en een zusje, Juanita (5 jaar).

Onze naaldwerkgroep bestaat uit tienermoeders die al (een) kind(eren) hebben of zwanger zijn. Zij komen uit Block E en 
moeten veelal alleen voor het kind zorgen. Doordat ze zwanger zijn geraakt kunnen ze hun school niet afmaken en is werk 
vinden moeilijk. Op maandagen en vrijdagen komen ze op het centrum om daar handwerk te doen. Ze maken verschillende 
artikelen die we verkopen in onze shop. Zo verdienen ze hun levensmiddelen voor die week bij elkaar. 

niet op de TB-afdeling van het ziekenhuis komen). Het lijkt ze weinig 
te doen. De vader van Denzel werkt op een boerderij ver weg. Hem 
ziet hij dus ook niet vaak. Als hij wel een poosje vrij heeft en naar 
Rehoboth komt, kijkt hij alsnog weinig naar zijn kinderen om, want 
hij is verslaafd aan alcohol.

Ondanks de niet al te beste thuissituatie gaat Denzel elke dag 
trouw naar school. Hij mist geen dag. Hij geniet van het leren. 
Sinds februari komt hij samen met zijn broer naar de huiswerkklas. 
Ze kunnen een lekker bord eten en extra aandacht voor lezen 
en rekenen wel gebruiken. Als de kinderen voor de huiswerkklas 
binnen komen, mogen ze eerst lekker een half uur spelen. Denzel 
komt vaak niet tot spelen en zit het liefst bij de teacher op schoot. 
Hij geniet van de aandacht die hij dan krijgt.

BEVALLEN IS EEN HELE BEVALLING

Op 25 augustus is het zo ver! Nadat we goed afscheid hebben 
genomen van iedereen in Nederland, vertrekken we met ons 
gezin naar Namibië. Wij geloven dat God met ons meegaat 
en ons wil gebruiken in Rehoboth! Na een goede reis komen 
we aan op Namibische bodem. Mathijs staat ons al op te 
wachten. Onderweg van Windhoek naar Rehoboth reageren 
de kinderen enthousiast op de apen die langs de weg lopen, 
maar ook al het zand en de blikkies, ze kijken hun ogen uit: 
wat is hier alles anders! Wat een ander stukje van de wereld!

Op het centrum worden we opgewacht door de andere vrijwilligers. 
Er is een plek voor ons op het centrum geregeld waar we voorlopig 
kunnen wonen, totdat het huis op het agraproject klaar is.

Zaterdag zijn we met elkaar boodschappen aan het doen in 
Windhoek als Arjan wordt gebeld door iemand uit Block E (de wijk 
waar we wonen). Hij vraagt of hij uit het ziekenhuis kan worden 
opgehaald en thuis kan worden gebracht. Hij heeft namelijk geen 
geld voor de taxi. We kunnen hem pas na anderhalf uur ophalen, 
maar wachten is hier geen probleem. 

Nadat we hem uiteindelijk samen met zijn vrouw thuis hebben 
gebracht, zien we een paar blikkies verderop dat er paniek is. 
Arjan stapt uit en al snel blijkt dat het meisje dat op de grond ligt, 
ongeveer 16 jaar oud, spiritus heeft gedronken. Ze kronkelt over 
de grond van de pijn in haar maag. Ze geven haar water, maar 
ze kan het niet binnen houden. Ze moet naar het ziekenhuis! Nog 
voordat we het in de gaten hebben, wordt ze in onze auto getild. 
De kinderen die op de achterbank alles hebben gezien, schrikken 
zich naar! Ze moeten snel de auto uit en Arjan brengt het meisje 

naar het ziekenhuis. Daar wordt ze gelijk opgenomen. Daar 
staat Linda met de kids, midden in Block E! Job heeft 1 
slipper aan en Lisanne heeft niks aan haar voeten. Het ging 
ook allemaal zo snel! Wat een verdriet, wat een zorgen! Dit 
was voor ons als gezin, in de paar dagen dat we hier nu zijn, 
een duidelijke kennismaking met de hoge nood in Block E.

En dan is het zover voor de kinderen! Ze gaan voor het 
eerst naar school. Gelukkig hebben ze er zin in, ook al 
vinden ze het natuurlijk best spannend. Ze vinden het prima 
als wij weer gaan. Job staat al gelijk wat te praten en te 
lachen met jongens uit zijn klas. Wat zijn we dankbaar en 
blij dat de kids het zo goed doen. Om half 1 halen we de 
kinderen weer van school. Hoe zal het met ze zijn? Gelukkig, 
ze komen allemaal met vrolijke koppies naar buiten en vol 
met verhalen. Ze konden het Afrikaans al aardig volgen.  

Wat zijn we trots als ouders en wat zijn we God dankbaar  
dat de kinderen het zo oppakken!

Bart-Jan is op het RKC ook begonnen met zijn 

studie. Hij krijgt afstandsonderwijs van zijn 

eigen school uit Kampen en zal veel zelfstudie 

moeten doen. Tussendoor gaat hij af en toe even 

helpen om het agraterrein schoon te maken.  

Zo leert hij gelijk “lekker Afrikaans praat”!

Arjan is zich, naast alle dingen die voor het 

gezin geregeld moeten worden, ook aan het 

richten op het agraproject. De grond wordt 

weer goed schoon gemaakt van afval. De 

plaatselijke aannemer is ook weer verder 

gegaan met de bouw van het huis.

Linda doet nu vooral de zorg voor de 

kinderen en alles in en rond huis. Ook loopt 

ze in de ochtenden mee met de programma’s.

BART-JAN

LINDA

ARJAN



DEMARRAGE
Op zaterdag 5 september werd voor de 6e keer de Tour de Baie Dankie verreden. Ondanks de lichte regen fietsten er 
80 renners mee en kijken we terug op een gezellige dag. Na terugkomst stond er een heerlijke barbecue klaar om de 
verbrande calorieën weer aan te vullen en nog even na te genieten van de mooie tocht.

De opbrengst van inschrijfgeld en sponsoring was maar liefst € 12.500,- (na aftrek van kosten), wat volledig ten goede komt aan 
het werk in Namibië. Wij zien uit naar de 7e editie in 2016. Iedereen hartelijk dank voor deelname en bijdrage aan het RKC!

Afgelopen trimester hebben we afscheid genomen van Gerlinda 
Bruijnes, die zich ruim 4 jaar heeft ingezet voor het RKC.  
Het afgelopen jaar heeft zij de jeugdavonden opgezet en daar 
hebben we dan ook uitgebreid afscheid van haar genomen. Midden 
in de aanbidding werd de muziek stopgezet en verscheen er een 
filmpje waarin heel hard “verrassing” werd geroepen.

De tieners werden opgedeeld in groepjes en er werden verschillende 
spellen gespeeld met Gerlinda in de hoofdrol. Ook was er een 
fotobooth, zodat de tieners nog één keer met haar op de foto konden. 

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  
Jan Willem Beltman
penningmeester@renekidscentre.nl

Begin september hebben we ook afscheid genomen van Brandon 
Goagoseb. Brandon komt al van jongs af aan bij het RKC als 
deelnemer van de programma’s. Drie jaar geleden is hij hier komen 
werken om zijn avondschool te kunnen bekostigen. In september 
begint hij aan zijn DTS (Discipleship Training School) van een half 
jaar in Zuid-Afrika bij Jeugd met een Opdracht. Hij is oprecht in zijn 
geloof en heeft een passie om het evangelie te delen. 

Wij zullen Clown ‘Brando’ moeten missen op de Kidsclub, maar 
wensen hem veel zegen op zijn nieuwe weg!

AFSCHEID GERLINDA & BRANDON


