
In september zijn René Ruitenberg en Henri van de 
Ruitenbeek namens het bestuur in Namibië geweest. 
Zij hebben twee weken de tijd genomen om alle 
medewerkers mee te nemen in het proces.

Wat houdt de nieuwe structuur in? 
Tot nu toe hadden we een Nederlands bestuur en een 
Namibisch bestuur. In de praktijk was het Nederlandse 
bestuur leidend. In de nieuwe situatie hebben we 
een bedieningenteam dat bovenaan staat. Daaronder 

“Iedereen is na gaan denken  
over zijn rol” JEFFREY KASUPI, RKC NAMIBIË

In onze vorige nieuwsbrief legden we al uit dat we in een periode van verandering zitten.  
We doen heel veel, maar zitten we nog wel dicht genoeg bij ons DNA? We hebben dit proces heel 
serieus genomen en alle programma’s tijdelijk stop gezet. Alles stond even stil en dat heeft een  
mooie periode van bezinning opgeleverd.

hebben we vijf pijlers: Kidsclub, Naschoolse opvang, 
Dagopvang, Jeugdavonden en Samenkomsten.

Opnieuw solliciteren
Dit alles betekent een enorme verandering. Alle 
medewerkers moeten opnieuw solliciteren, zodat ze 
opnieuw bewust kiezen om bij het René Kids Centre te 
werken. Iedereen conformeert zich op deze manier aan 
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deze nieuwe structuur en de verantwoordelijkheden 
die daarbij horen. 

De dagelijkse leiding is vanaf nu in handen van  
lokale medewerkers, op dit moment aangevuld met 
één Nederlandse. Eén van de voortrekkers in Namibië 
is Jeffrey Kasupi. Hij werkt al jaren voor het RKC. 

“Ik vind het een hele goede ontwikkeling. De nieuwe 
organisatie is echt gebaseerd op Bijbelse waarden, 
waarbij geestelijk en organisatorisch leiderschap  
bij elkaar komen.”

“Het mooie aan dit proces is dat het 
transparant is gebeurd en dat het iedereen 
heeft getriggerd om na te denken over  
zijn of haar rol.” 

De programma’s starten nu weer op, waarbij we ook 
andere accenten leggen. Zo zijn we meer in Block E  
te vinden. We willen niet alleen op ons centrum,  
maar ook in de wijk betekenisvol zijn.

Suzet heeft de liefde van haar ouders nodig.  
Maar als ze thuis komt, wordt ze niet eens 
opgemerkt. De ruzies gaan tot laat in de avond  
door. Soms krijgt ze dagenlang geen eten. Maar 
Suzet is een doorzetter! Ze haalt goede cijfers, geniet 
van school en in onze huiswerkklas is ze helemaal 
zichzelf. Hier is ze weer gewoon kind, iemand die het 
leuk vindt om te spelen en gierig is om te leren.  
Met mensen om haar heen die haar belangrijk 
vinden. Iets wat ze thuis zo mist.

Een gouden  

HART
Dit is Suzet Grootdood. Ze is 10 jaar oud en zit in 
graad 4. Het liefst is ze op school óf bij het René 
Kids Centre, want thuis is het niet fijn. Suzet 
heeft haar beide ouders nog en ze zijn ook nog 
bij elkaar. Maar wát houden haar ouders van 
alcohol drinken én van ruzie maken. 

Haar droom? Juffrouw worden. 
Dan kan ze het verschil ook voor 
andere kinderen maken.

“Als je het goed 
hebt, maak je 
goede keuzes”
CATHERINE SWARTZ

Twee jaar werkt ze al bij het RKC. Eerst als assistent leerkracht, toen als leerkracht en nu als 
administratief medewerker. In tegenstelling tot de kinderen in Block E had Catherine Swartz  
een fijne jeugd. “En dat is precies wat er nodig is voor sociale verandering.”

Ze is geboren in Windhoek en op haar zesde naar 
Otjiwarongo verhuisd, naar het noorden van Namibië. 
“Ik woonde bij mijn tante en haar twee dochters.  
We waren met alleen vrouwen in huis, geen mannen. 

Ik had het relatief makkelijk, want ik had toegang tot 
technologie, goed onderwijs, enzovoort. Ik had het 
niet zo moeilijk als de kinderen waarmee ik werk.  
Ik had geen last van tienerproblemen.”

Cruciaal, weet ze. “Als je een makkelijke jeugd hebt, 
zijn de keuzes die je moet maken ook niet zo moeilijk. 
Ik hoefde niet de straat op om eten te sprokkelen. 
Ik hoefde het huis niet uit te vluchten, omdat mijn 
ouders ruzie maakten of alcohol verslaafd waren.

 Juist omdat ik een goede jeugd had, was ik 
ambitieus. Ik wilde een goede opleiding volgen  
en wist dat als ik iets wilde bereiken, ik daar hard 
voor moest werken. Dat heb ik gedaan. Ik heb  
de goede keuzes kunnen maken.”

Hoe anders is dat bij de kinderen in Block E. 
Problemen maken nieuwe problemen. Ze hoopt 
dat de kinderen die cirkel doorbreken en ook de 
goede keuzes maken. Maar ze ziet ook dat dat heel 
moeilijk is. “Ik hoop zo dat de kinderen van Block E 
onze programma’s volgen. Dat ze op de Youth Nights 
komen en daar ons leren kennen en God leren 
kennen. Jezus kennen helpt je zo om een beter  

mens te worden. Ik hoop dat ze keuzes maken  
die ze helpen te groeien.”

“Ik hou van mijn werk. Ik houd  
ervan de kinderen te helpen. Het is  
heel belangrijk voor me om iets te 
betekenen in iemands leven en ze 
 een lach op het gezicht te bezorgen.”
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De ultieme persoonlijke uitdaging, in combinatie 
met een geweldige groepssfeer, maken deze reis 
onvergetelijk. Iedereen verlegt zijn grenzen door zoveel 
mogelijk van de 200 kilometer te volbrengen. 

We noemen het een prestatietocht, omdat iedereen zijn 
eigen prestatie levert. Voor de één is dat 200 kilometer, 
voor de ander 100 kilometer en voor weer een ander 
ligt de prestatie vooral in zoveel mogelijk geld in te 

De RKC Prestatietocht is een unieke schaatsbelevenis. De Alternatieve Elfstedentocht op het  
prachtige Oostenrijkse bergmeer Weissensee is iets wat je echt een keer moet hebben meegemaakt. 

zamelen voor het RKC. Waar het om gaat is dit: we 
slepen elkaar er doorheen, verleggen grenzen, doen 
het voor een geweldig doel, genieten van de omgeving 
en van elkaars anekdotes en hebben een goede tijd.

We reizen in twee groepen van dertig personen 
en er is nog plek. Nieuw dit jaar is dat we vijf 
trainingen organiseren en je voorzien van een 
trainingsschema. Durf jij het aan? 

Deze moet nog van 
je bucketlist af, dus 
geef je snel op!

MEER INFO VIND JE OP WWW.RKCPRESTATIETOCHT.NL 

De Tour de Baie Dankie is een fietstocht die al 
jaren georganiseerd wordt. Een weerzien van oude 
bekenden en ieder jaar weer nieuwe gezichten. 
Met naast een mooie fietsrit een ontspannen 
hapje eten en een prachtige opbrengst. 

Twee enthousiaste fans van het 
RKC, Egbert Bok en Bert Schalk, 
organiseerden de tocht dit jaar, 
afgelopen zaterdag 2 september 
in de Bommelerwaard. Er waren 
twee toertochten: een 60 en 
125 km tocht. Het was een 

geslaagde dag. Er waren veertig deelnemers en alles was 
perfect georganiseerd. En belangrijk: geen ongelukken, 
enthousiaste fietsers en mooi weer.

De tocht bracht dit jaar 6.000 
euro op. Baie, baie dankie!

Baie, baie dankie


