
De nieuwsflits van april met de laatste nieuwtjes!  

Veel leesplezier! 

 

Familie Van den Berg voor twee jaar naar Namibië 

Voor het aansturen van het agraproject, dat in de opstartfase  

verkeert, wordt de familie Van den Berg uit IJsselmuiden door het 

René Kids Centre voor twee jaar uitgezonden naar Rehoboth,  

Namibië. Het gezin bestaat uit Arjan (37), Linda (37) en hun vier 

kinderen Bart-Jan (15), Job (12), Matthias (9) en Lisanne (7). 

Op de website staat een artikel, waarin Arjan en Linda zich voor-

stellen en vertellen over hun motivatie, verwachtingen en doel-

stellingen. 

Vakantietijd in Namibië 

Van 10 april tot 18 mei is het vakantie in Namibië. Een gunstige 

tijd om met verlof te gaan en familie en vrienden in Nederland te 

bezoeken. Wilfred, Willemien, Samuël en Lina van den Bosch zijn 

in Nederland, evenals Gerlinda. De medewerkers die in Namibië 

blijven, krijgen bezoek van ouders en vrienden. Kortom, even tijd 

om tot rust te komen. De Namibische medewerkers werken de 

eerste en de laatste week van de vakantie “gewoon” door. Zij   

treffen voorbereidingen en maken alles gereed voor het nieuwe 

trimester. 

Geboren in Namibië: JISKA! 

Op 22 april zijn Corwin en Gerdien Vente de gelukkige ouders 

geworden van dochtertje Jiska Hananja. Jiska is geboren in het 

ziekenhuis in Windhoek. Zij is het kleine zusje van Joas. Wij     

wensen hen heel veel geluk, liefde en gezondheid, maar bovenal 

Gods Zegen! 

Ren mee voor het RKC! 

Op zaterdag 13 juni 2015 wordt er door de Warmlopers uit Zwolle 

een hardloopevent georganiseerd. De opbrengst is onder andere 

bestemd voor het RKC, met als motto: Ren mee voor de kinderen 

van het RKC! Hardlopers kunnen kiezen voor de halve marathon of 

4 Engelse mijl (ongeveer 6,5 km). De opbrengst zal in Namibië 

worden gebruikt voor het realiseren van een multifunctioneel 

sportveld, waarop onder andere volleybal, basketbal, netbal en 

tennis kan worden gespeeld. 

Voor verdere informatie of opgave zie: 

http://www.renekidscentre.nl/events/rkc-marathon-zwolle 
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