
We hadden al veel over het René Kids Centre gehoord. 
In het verleden hebben we veel met Oma Magdalena 
samengewerkt en haar droom over een locatie voor 
kinderen en volwassenen was bij ons bekend. Regelmatig 
zagen we “witte” mensen opduiken in Block E. Deze 
“witte” mensen waren betrokken bij dat “paarse gebouw”.

In maart 2017 had ik een bijzondere ontmoeting  
met René. Hij vertelde mij van de toekomstige 
plannen met het RKC. Een vuur sprong op in mijn 
binnenste… wow… zou het nu dan eindelijk?
Bij terugkomst vertelde ik mijn vrouw wat ik die  
ochtend had meegemaakt. In eerste instantie was  
ze wat terughoudend en zei dat we er eerst maar  
eens voor moesten bidden.
Na een ontmoeting tussen ons en René in juni raakte 
Annamarie ook enthousiast en hebben we afgesproken 

Een droom komt uit!
Frans (58) en Annamarie (60) Benn zijn onderdeel van het bedieningenteam in Namibië. Ze vertellen 
hoe dat zo gekomen is. “2017 is voor ons een heel bijzonder jaar. Jarenlang hebben we ernaar 
uitgekeken om fulltime binnen een organisatie aan de slag te kunnen en deze droom is de afgelopen 
maanden werkelijkheid geworden.

Annamarie (boven): gebed,  
begeleiden medewerksters

Frans (rechts): training/ 
toerusting medewerkers

geduldig af te wachten tot september. In die maand 
zou de nieuwe RKC-structuur gepresenteerd worden 
en ook duidelijk gemaakt worden wat onze taken en 
verantwoordelijkheden zouden zijn.

We zijn toen definitief aangesteld om samen met Jacobus 
en Johanna Dreyer en Jeffrey Kasupi leiding te gaan geven 
aan de organisatie in Namibië. We zullen op verschillende 
gebieden worden ingezet, gericht op onze gaven en 
talenten. We geloven dat we zo samen een sterk team 
mogen zijn en het RKC naar een 
hoger niveau mogen brengen.”



Ze redden zichzelf. Christina is de oudste en zorgt 
voor de andere twee. Zij kookt, wast en maakt schoon. 
Alle drie gaan ze naar school, wat heel knap is. De 
meesten in deze situatie hangen doelloos rond.
Dromen doen ze. Christina: “Van een mooi huis 
en genoeg eten. En ik wil rechter worden, zodat ik 
gerechtigheid kan brengen.” Indileni: “Ik wil leraar 
worden en andere kinderen veel leren.” En Frans wil 

Dit zijn Christina (15), Indileni (13) en Frans (12). Twee zusjes en een neefje. Deze drie kinderen 
wonen alleen, zonder ouders. De zusjes hebben geen moeder meer en hun vader werkt ergens op 
een boerderij, geen idee waar. Frans zijn vader leeft niet meer en zijn moeder is in het noorden van 
Namibië. Niet bij haar zoon.

politieagent worden. “Om Rehoboth veiliger te maken.”
Bij het RKC krijgen ze een warme maaltijd en mogen 
ze na schooltijd ontspannen. En kunnen wij ze 
beschermen in hun reis naar de droom. 
En ondertussen dansen ze. Vaak, veel en prachtig.
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DROMEN
en dansen zonder 
vader en moeder

Janwim (38) en Herma (37) hebben hun zes kinderen 
meegenomen naar Namibië: Joëlle (14), Yarin (13), Irah 
(12), Britt en Emma (9) en Micha (3).

Als je besluit om met zes kinderen naar Namibië te 
vertrekken, dan moet je wel een heel groot verlangen 
hebben. Wat drijft jullie?

Janwim: “We hebben nagedacht of we iets 
maatschappelijks zouden kunnen doen. Ik wilde niet 
in de bank blijven zitten en een boekje lezen. Je weet 
dan wel veel, maar op een gegeven moment wil je 
dat ook in de praktijk brengen. Toen zijn we ervoor 
gaan bidden. Een paar weken later kwam Herma aan 
met het Facebookbericht dat het René Kids Centre 
iemand zocht.” 

Herma: “Ik las het en het greep me. Ik had eigenlijk de 
link met Arjan en Linda (van den Berg) (bijna-buren 
uit IJsselmuiden) nog helemaal niet gelegd, totdat we 
de filmpjes van hen gingen kijken. Toen had ik de mail 
al gestuurd. Ze zochten toentertijd pioniers voor het 
opzetten van een recycleproject, nou we waren toen 
net met de Pioneerschool bezig, dus dat was best 
bijzonder. Uiteindelijk bleek na ons bezoek van vorig 
jaar november dat God ons voor het agraproject op 
het oog had.” 

Janwim: “Natuurlijk is het wel heftig. Voordat we 
gingen zag ik de 15 koffers staan en toen overviel 
het me wel. Op een gegeven moment dacht ik: ‘Ben 

Janwim en Herma Steller en hun kinderen zijn de opvolgers van de familie Van den Berg.  
De overeenkomsten zijn legio. Zo zetten beide families zich in voor de RKC Rehoboth Farm,  
komen ze ook uit IJsselmuiden en is er opnieuw een groot Nederlands gezin bij het RKC.

ik eigenlijk wel goed wijs, wat ben ik nou aan het 
doen?’ Maar nu we hier zijn en ik dan iets uitleg op de 
farm en je ziet de jongens die hier werken kijken, de 
vreugde in die ogen… Je ziet ze opbloeien… Dan heb 
ik niet het idee dat ik 10.000 kilometer van huis ben. 
En als we straks de oogst eraf kunnen halen wordt 
het nog mooier. Dat we weer kunnen zien dat er in 
Afrika genoeg te eten kan zijn, eigenlijk over de hele 
wereld, als we Gods principes hanteren.”
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“We hebben nagedacht of we iets 
maatschappelijks zouden kunnen 
doen. Ik wilde niet in de bank  
blijven zitten en een boekje lezen."

Een 
GROOTS 
avontuur vol 
vertrouwen

Britt: “De mensen zijn arm”
Britt (links) is negen, tweelingzus van Emma.  
De stap van IJsselmuiden naar Block E is groot, 
maar sommige dingen zijn precies hetzelfde. 
Verjaardag vieren bijvoorbeeld.

Pas geleden waren Emma en jij jarig.  
Hebben jullie een leuke dag gehad?
“Ja, we hadden cakejes met kleurstof gemaakt de dag 
daarvoor en heel veel waren er mislukt. En koekjes en we 
hadden nog twee taarten gekocht. Op onze verjaardag 
kwamen er allemaal mensen van het RKC en die op het 
land werken bij papa en toen gingen we zingen.”

Wat doe je zoal overdag?
“Spelen, papa helpen, de wijk in, groente verkopen.”

Jullie zijn al goed aan het helpen in de schuur? 
Wat heb je daar precies gedaan?
“We hebben wortels gewassen en ingepakt. 

Later hebben we dat ook met knoflook gedaan, maar 
toen kregen we de geur bijna niet meer van ons af.  
We stonken wel drie dagen naar knoflook.”

Hoe vind je het om in de wijk te zijn?
“De mensen zijn arm. Omdat er veel dronken mensen 
zijn, is het te gevaarlijk om alleen de wijk in te gaan.”

Heb je al vriendinnetjes gemaakt?
“Ja, ze komen hier om op de trampoline te springen. 
Eerst kwamen ze met z’n drieën en dat werden er iedere 
dag meer, totdat ze ineens wel met z’n tienen waren.”



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  
info@renekidscentre.nl

Tijdens deze reis maken we kennis met het René 
Kids Centre. Over dit project kun je meer lezen op 
de website. We gaan helpen met projecten zoals 
de Kidsclub, organiseren gave sportevenementen, 
bezoeken kinderen in het ziekenhuis en ontmoeten 
de mensen uit de blikkiesbuurt Block E. We zullen God 
beter gaan leren kennen en gaan Zijn liefde uitdelen! 
Daarnaast is er ook genoeg ruimte voor ontspanning. 

Wil jij graag op een echte safari in plaats van naar de dierentuin? Heb jij altijd al gedroomd over een 
onvergetelijke reis naar Afrika? Wil jij je vakantie dit keer eens op een heel bijzondere manier invullen 
en kennis maken met een heel andere cultuur? Grijp dan nu je kans en meld je aan voor deze speciale 
reis naar Namibië! 

RKC JONGERENREIS!

We gaan op safari en ook heerlijk relaxen tijdens een 
uitstapje naar de Oanobdam. Winkelen in Windhoek 
en een bezoekje aan de bioscoop staan ook op het 
programma! En er is nog veel meer, ontdek het zelf  
en meld je direct aan!

DAT KAN OP RENEKIDSCENTRE.NL/JONGERENREIS

Ga jij mee?


