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1. Voorwoord 

Nog ‘n jaar het verby gegaan en tevrede kan ons terug kyk 
na die jaar 2013. Positiewe en minder positiewe dinge het 
ons pad gekruis maar met die liefde en genade van ons 
Hemelse Vader kan ons vandag sê “Sonder die hand van 
God was dit nie moontlik nie”. 

Weer een jaar is voorbij gegaan en tevreden kunnen we 
terug kijken op het jaar 2013. Er zijn positieve en minder 
positieve dingen gebeurd, maar met de liefde en genade 
van onze Hemelse Vader kunnen we zeggen:  “zonder de 
hand van God was dit niet mogelijk geweest”. 

Jaar na jaar word bewys dat die Rene Kids Centre na hoer 
hoogtes mik en dat elkeen betrokke tot hierdie sukses 
bydrae. Alhoewel alles nog nie is waar ons dit graag wil het 
nie moet ons ook byvoeg dat ons na ongeveer 5 jaar byna 
aan die einde van ons bouprojek gekom het. Met ‘n bietjie 
meer toewyding en meer vertroue weet ons dat die gebou 
aan die einde van 2014 afgehandel gaan wees.
Met ‘n verblydende hart kan ons vandag se dat groei in 
die projek plaas vind en dat ons daarna uitsien om meer 
kinders en vrywillegers te kan akkommodeer namate die 
jare verloop.  

Ieder jaar blijkt weer dat het René Kids Centre naar grotere 
hoogtes klimt. Iedereen die betrokken is, draagt bij aan dit 
succes. Alhoewel alles nog niet is gevorderd tot wat we 
graag zouden willen, kunnen we toch zeggen dat we na 
ongeveer 5 jaar bijna aan het eind van het bouwproject zijn 
gekomen. Met iets meer toewijding en vertrouwen weten 
we dat het gebouw aan het eind van 2014 klaar kan zijn. 
Verheugd kunnen we vandaag de dag zeggen dat het 
project groeit. Naarmate de jaren verstrijken, kijken we er 
naar uit om meer kinderen en vrijwilligers te kunnen helpen 
op het centrum. 

In ons Namibiese bestuur het ons ook veranderinge 
ondervind maar soos met elke organisasie is dit deel van die 
groeiproses en het dit ons nie terug gehou om suksesvol  die 
jaar 2013 af te sluit nie. 
Al ons dank gaan aan ons God en Vader vir ‘n baie suksesvolle 
jaar en ook wil ons baie dankie sê aan al die medewerkers, 
vrywilligers en bestuurslede (beide Holland en Namibia) vir 
hul insette en geweldige toewyding.  

In het Namibische bestuur hebben een aantal veranderingen 
plaatsgevonden. Zoals in elke organisatie is dit een 
onderdeel van het groeiproces en heeft dit ons er niet van 
weerhouden om het jaar 2013 succesvol af te sluiten. 
Al onze dank gaat uit naar onze God en Vader voor een 
zeer succesvol jaar. We bedanken en al onze medewerkers, 
vrijwilligers en bestuursleden (zowel Nederlands als 
Namibisch) voor hun inzet en geweldige toewijding. 

Die belangrikste het ons egter nie vergeet nie en wil baie 
dankie sê aan al die borge van Holland vir hul ruimhartige 
finansiele bydrae en ander gifte. Ons sou gewis nie sonder u 
bydraes van die projek ‘n sukses kon maak nie. Ons bid ieder 
en elk God’s rykste seen toe. Gewis gaan ons weer van die 
jaar 2014 ook ‘n reuse sukses maak en saam sal ons die Rene 
Kids Centre na hoër hoogtes dra!

We  willen alle ondernemers en andere sponsoren uit 
Nederland heel hartelijk danken voor hun ruimhartige 
financiële bijdragen. Zonder uw bijdrage zouden we van dit 
project niet zo’n succes kunnen maken. We bidden iedereen 
Gods rijke zegen toe. We hopen dat het jaar 2014 ook weer 
een succesvol jaar mag worden. Samen zullen we het René 
Kids Centre naar grotere hoogtes brengen! 

Terlinah Mouton
Voorzitter Namibische bestuur

FOTO!
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2. Dit is het René Kids Centre

2.1 Inleiding
Met dit verslag willen we u inzicht geven in wat 
er in 2013 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 een goed rentmeesterschap bieden 
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 Wezep 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 was een 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 gingen inzetten voor het opzetten van 
het René Kids Centre. In augustus 2009 overleed 
de moegestreden Magdalena. Ze zag voor haar 
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. René Kids 
Centre is niet het tehuis van René Ruitenberg, het is 
het tehuis van de kinderen en het tehuis waar iets 
zichtbaar mag worden van Gods bewogenheid, 
liefde en zegen.

2.3 Visie en doelstelling 
Onze missie is als volgt:

‘Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben 
voor een van de meest onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
Mij gedaan” (Mattheüs 25:40).
 
Veel kinderen in Rehoboth hebben geen enkele 
toekomst als ze aan hun lot worden overgelaten. 
Het is de missie van de stichting René Kids Centre 
om dat te veranderen. We willen kinderen zowel 
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fysiek als geestelijk bij staan in hun leven, dat 
zich kenmerkt door armoede, eenzaamheid en 
liefdeloosheid.
De bouw van het kindertehuis is in het voorjaar 
van 2009 gestart. Daarmee was het project 
eigenlijk net gestart, want het gebouw is niet 

Concreet moet het hele René Kids 
Centre-project zorgen voor: 

1. Het verbeteren van de kwaliteit van leven  
 voor kinderen, maar via hen ook hoop geven  
 aan ouders; 

2. 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;

3. Het verstrekken van maaltijden aan de   
 kinderen;

4. Het aanbieden van onderwijs aan kinderen  
 die niet (meer) in het reguliere onderwijs 
  terecht kunnen.

5. Financiële steun aan ouders van    
 geregistreerde kinderen, zoals een   
 bijdrage in de kosten van schoolgeld,   
 schoolmateriaal en uniformen;

6. Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding  
 voor (door het RKC) geregistreerde kinderen;

7. Gastouderopvang: het helpen zoeken naar  
 Namibische gezinnen waar weeskinderen   
 worden opgevangen;

het einddoel. Het doel is om het kindertehuis 
letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving 
te plaatsen. We willen niet alleen kinderen op 
vangen, onderwijs en aandacht geven, maar ook 
de bevolking helpen in zelfvoorziening en de 
strijd aan binden tegen verslaving en ziektes.

Door alles heen vinden we het belangrijkst 
dat de jongeren op het RKC en de mensen in 
Rehoboth gaan ontdekken wie God is en hoe ze 
een leven met Hem in de praktijk vorm kunnen 
geven. 

Het realiseren van deze doelen is tot op heden 
alleen mogelijk door financiële steun vanuit 
Nederland. Elders in dit verslag wordt een 
financieel overzicht gegeven van de inkomsten 
en uitgaven over 2013.

8. Het zoeken naar stageplekken voor 
 oudere leerlingen van het RKC bij bedrijven  
 in Rehoboth en het opzetten van eigen   
 werkgelegenheidsprojecten;

9. Het opzetten van een agrarisch bedrijf, met  
 als doel werkgelegenheid creëren, maar ook  
 om zelfvoorzienend te worden; 

10. Het stimuleren van initiatieven en het   
 samenwerken met andere organisaties op  
 het gebied van preventie en gezondheid;

11. Het organiseren van sportevenementen en  
 het tot stand brengen van een professionele  
 sportopleiding.
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3. Organisatie 

3.1 Organistatiestructuur 
Eind 2012 zijn we gestart met een nieuwe 
organisatiestructuur. In 2012 was het team in 
Namibië nog betrekkelijk klein. Het overleggen 
was daardoor nog vrij eenvoudig. Doordat 
de bezetting verdubbelde, was het nodig 
organisatiestructuur te veranderen. Doordat 
we groeiden, was het niet meer mogelijk om 
alle beslissingen met het hele team te nemen. 
Daarom is ervoor gekozen om vanaf begin 
2013 met een Management Team (MT) te gaan 
werken. De dagelijkse leiding van het centrum is 
in handen van het MT. 

Daarnaast wordt er vanaf begin 2013 gewerkt 
met ‘hoofden’. Er is een hoofd (coördinator) voor 
verschillende onderdelen: de bouw & ict, de 
Youth Night, de schoolklas, de huiswerkklas, de 
kidsclub en de facilitaire dienst. Deze hoofden 
zijn eindverantwoordelijk voor hun eigen 
onderdeel. In de toekomst willen wij er naar 
toe werken dat de volgende onderdelen aan de 
organisatie worden toegevoegd: sport, agra, 
recycling, microkrediet en evangelisatie. 

Sinds de start van het project is er een Namibisch 
en een Nederlands bestuur. Beide besturen 
hebben contact met elkaar en bespreken de 
stand 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. Hierdoor zullen er ook het 
komende jaar veranderingen plaatsvinden. 

Hiernaast ziet u hoe de 
organisatiestructuur er nu uitziet: 

Bouw en
ICT

Schooklas Huiswerkklas

Kids ClubYouth Night

Onderwijs
Facilitaire

dienst Agra Sport

Bestuur

Management
team

HR en
Financiën

Hospitality en
membercare
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3.2 Bestuur in Nederland
Het bestuur in Nederland bestond in 2013 uit de volgende mensen en functies: 

3.3 Bestuur in Namibië 
In Namibië bestond het bestuur in 2013 uit de volgende mensen en functies: 

In 2013 zijn er in het Nederlandse bestuur geen wisselingen geweest. 

Halverwege 2013 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het Namibische bestuur. Voorzitter Bert 
Kwakkel is teruggekeerd naar Nederland. Terlinah Mouton heeft Bert Kwakkel opgevolgd als voorzitter. 
Gert van de Weerdhof en Ruben Stelpstra zijn toegetreden als algemeen lid. 

Gert van der Weerdhof

Terlinah Mouton

René Ruitenberg

René Ruitenberg

Ruben Stelpstra

Jeffrey Kasupi

Jan Willem Beltman

Wilfred van den Bosch

Annelies Beltman -Reinders

Jacobus Dreyer

Ruben Stelpstra Gert van de Weerdhof

Voorzitter

Voorzitter

Secretaris

Secretaris

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lidAlgemeen lid

Penningmeester

Penningmeester
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3.4 Medewerkers in Namibië
Het RKC vindt het belangrijk om samen te werken 
met de lokale mensen. Op deze manier zorgen 
we voor werkgelegenheid. We streven ernaar dat 
bepaalde onderdelen uiteindelijk overgenomen 
zullen worden door Namibische medewerkers. 
Om deze reden zijn er voor verschillende taken 
lokale medewerkers aangesteld. 

In 2013 waren er 14 (2012: 11) Nederlandse 
medewerkers.  Er hebben zich de nodige 
veranderingen in het team voorgedaan. 
Gedurende het jaar is ons team versterkt met vier 
nieuwe gezichten: Hanneke Veldhuis en Corwin, 
Gerdien en Joas Vente. Hanneke en Corwin 
zullen de komende twee jaar aan de slag gaan 
als coördinator van de huiswerkklas en de Kids 
Club. Gerdien zal aan het werk gaan als social 
worker. Naast deze nieuwe gezichten zijn er ook 
medewerkers naar Nederland teruggekeerd. In 
mei 2013 zijn Bert, Carla en Janne Kwakkel naar 
Nederland teruggekeerd. Auke en Annemieke 
Drost zijn in september 2013 teruggegaan 
vanwege zwangerschapsverlof.  Simon en 
Eline van der Woude en Gerdien Slijkhuis zijn 
eind december definitief teruggekeerd naar 
Nederland.

In 2013 waren er 8 (2012: 7) vaste lokale 
medewerkers.  Hiervan waren er 6 (2012: 4) 
fulltime aan het werk op het Kids Centre. Deze 
medewerkers vervulden de volgende functies: 
terreinmedewerker, assistent leerkracht of 
schoonmaker. Van de acht lokale medewerkers 
waren er aan het eind van het jaar nog zeven 
werkzaam op het Kids Centre. 
Aan het begin van het jaar is Theodor Goagoseb 
als onderhoudsmedewerker in dienst gekomen. 
De meeste mensen zullen Theodor overigens 
het beste kennen onder de naam ‘Brandon’, de 
maker van alle ijzeren draadauto’s. 

Daarnaast zijn Maureen Swartbooi en Klara 
Dragonder, twee medewerkers van de Kids Club, 
bij ons in vaste dienst gekomen. Klara werkt 
als schoonmaakster en Maureen assisteert, 
naast haar schoonmaakwerkzaamheden, bij de 
outreach van de Kids Club. 
Ook zijn er vanaf augustus 2013 nog 2 jonge 
parttime medewerkers bijgekomen. Deze twee 
jongens zaten in de gevangenis. Het RKC heeft 
de borg betaald. Zij hebben van augustus 
tot december 2013 op het RKC gewerkt als 
terreinmedewerkers. Op deze manier hebben ze 
hun borg terugbetaald. 

Salmon Richter heeft zijn eenjarig traineeship 
voor leerkracht school- en huiswerkklas goed 
heeft afgerond. Salmon is per 1 januari 2014 de 
eerste fulltime Namibische leerkracht in dienst 
van het RKC. 

Tot slot waren er in 2013 nog 17 (2012: 15) 
Namibische kidsclubmedewerkers en 6 (2012: 3) 
Namibische naaldwerk- medewerkers. Al met al 
hadden we dus een hele groep met Namibische 
medewerkers op het Kids Centre. Onder deze 
medewerkers is om verschillende redenen 
gedurende 2013 verloop geweest.

“I love the René Kids Centre for all that they done 
for me last years and also this year. I love them.” 
- Dioz, 16 jaar

Ik hou van het René Kids Centre om alles wat ze 
afgelopen jaar en ook dit jaar voor mij gedaan 
hebben. Ik hou van ze!
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4.1 Kidsclub
Elke maandag is er Kidsclub. Alle kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 15 jaar uit Rehoboth zijn welkom. 
De Kidsclub werd dit jaar aangestuurd door één 
Nederlandse medewerkster. Zij stuurde de 17 loka-
le medewerkers aan. In 2013 waren er gemiddeld 
375 (2012: 250) kinderen per Kidsclub. Tijdens de 
laatste Kidsclub voor de zomervakantie werd dit 
aantal flink overschreden, er waren maar liefst 
962 kinderen! Elke Kidsclub wordt zingend begon-
nen met de kinderen. Daarna is het tijd voor het 
optreden van Yoyo en Brendo. Yoyo en Brendo zijn 
het Nederlands/Namibische clownsduo, die het 
thema van de middag introduceren. Na de intro-
ductie gaan de kinderen in acht leeftijdsgroepen 
uiteen om vervolgens naar een bijbelverhaal van 
hun vaste juf of meester te luisteren. De verwer-
king vindt plaats in bijvoorbeeld de vorm van een 
spel, kleurplaat of knutselactiviteit. Nadat alle kin-
deren een dubbele boterham met jam en een ap-
pel hebben gegeten, gaan ze naar huis.  De jongste 
kinderen (4-8 jaar) hebben dit jaar het evangelie 
van Markus behandeld. De oudste kinderen (9-
15 jaar) hebben een stuk van het oude testament 
behandeld. De Kidsclub voor iedere vakantie was 
er een speciaal programma met spelletjes of een 
film. 

4. De programma’s  

Op het Kids Centre hebben we verschillende programma’s. In 2013 is het aantal programma’s toegeno-
men. Nieuw zijn de Kidsclub outreach, het gevangenisprogramma en het radioprogramma. Tot en met 
augsutus werden de programma’s niet uitgevoerd in het hoofdgebouw, maar in een klein bijgebouw of 
in de open lucht. In september 2013 was het eerste gedeelte van het hoofdgebouw af en konden we hier 
eindelijk gebruik van maken. De volgende activiteiten vinden plaats op het René Kids Centre : 

Maandag      Kids Club en naaldwerkgroep
Dinsdag t/m donderdag    Schoolklas en huiswerkklas
Woensdag      Kidsclub outreach
Dinsdag en donderdag    Lesgeven in de gevangenis
Donderdag      Radioprogramma 
Vrijdag       Youth Night

Hieronder hebben we van elk onderdeel de vorderingen van het afgelopen jaar beschreven. Daar-
naast hebben we nog een aantal andere activiteiten, die nog volop in ontwikkeling zijn, beschreven. 

4.2 Kidsclub Outreach
In september 2013 zijn we gestart met de Kids-
club Outreach. Een nieuw project, waarin we uit 
willen reiken naar de kinderen in Rehoboth. We 
willen het evangelie niet alleen verkondigen aan 
de kinderen op het centrum, maar ook op andere 
plekken. Elke woensdagmiddag gaat er een team 
van 5 Namibische en 1 Nederlandse medewerker 
er op uit om op een andere locatie een Kidslcub 
te organiseren. Dit wordt afgewisseld op drie ver-
schillende plekken: Kawukiland (wijk in Rehobo-
th), Bahnhof (station van Rehoboth) en bij een 
hostel in Usib. Een half uur voor de start wordt 
er op de plek rondgereden. Dit om de kinderen te 
laten weten dat er een Kids Club is in de wijk. Het 
clownsduo, Yoyo en Brendo, zorgde elke week 
voor een introductie, er is tijd om te zingen, er 
is een boodschap of verhaal en een verwerking 
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in de vorm van spel of een opdracht op papier. 
Aan het eind van de middag is er voor elk kind 
een appel. De volgende onderwerpen zijn aan 
bod gekomen; genade, eigenwaarde, identiteit 
en dankbaarheid. Gemiddeld waren er 200 kinde-
ren in Kawukiland, 50 kinderen bij Bahnhof en 85 
kinderen in Usib. 

4.3 Schoolklas
“I like the René Kids Centre because they help peo-
ple. They also help the children that never go to 
school thats why I like it. They help you to get a job 
so that you can be somebody one day.” – Roberto, 
18 jaar
Ik hou van het René Kids Centre omdat ze mensen 
helpen. Ze helpen ook kinderen die nooit naar 
school gaan. Ze helpen je om een baan te krijgen 
zodat je ook werkelijk iemand kunt zijn! 

In het jaar 2013 zijn we het schoolprogramma be-
gonnen met 20 (2012: 15) jongeren. We zijn het jaar 
geëindigd met 16 jongeren. Het gaat om jongeren 
die hun reguliere school niet hebben afgemaakt of 
nog nooit naar school zijn geweest. Deze jongeren 
zijn nu tussen de 14 en 20 jaar oud en krijgen bij ons 
een laatste kans op onderwijs. Zes van deze jonge-
ren hebben het eerste schooljaar afgerond.  Ze heb-
ben leren lezen en rekenen. Vier jongeren hebben 
het tweede schooljaar, waar ook praktijkvakken als 
koken en techniek worden gegeven, afgerond. Nog 
eens zes jongeren hebben het derde schooljaar af-
gerond. Van deze zes zijn er drie geslaagd, zij zitten 
volgend jaar in het examenjaar. Om te slagen wordt 
er gekeken naar hun schoolprestaties, maar ook 
naar de werkjes die ze buiten schooluren moeten 
doen en de aanwezigheid tijdens de schooluren. De 
jongeren die naar het examenjaar gaan, moeten 
gereed zijn om in de loop van dat jaar stage te lopen 
en zo aan een baan te komen. 

Gedurende het jaar vinden er met enige regelmaat 
wisselingen plaats. Er is instroom van nieuwe 
leerlingen, maar er zijn ook leerlingen die vroegtijdig 
het programma verlaten.  Voor jongeren die al jaren 
niet naar school zijn geweest, is het uiteraard niet 

altijd gemakkelijk om zich te voegen in de structuur 
van ons programma. Ook speelt de leeftijd een rol. 
Ondanks de seksuele voorlichting die de leerlingen 
krijgen, zijn er toch twee meisjes zwanger geraakt. 

In oktober vond ons jaarlijkse kamp plaats.  Dit jaar 
zijn we naar Sossusvlei en Swakopmund geweest. In 
totaal zijn er veertien jongeren mee geweest. Veel 
van hen waren nog nooit bij de zee geweest. Ook 
hebben ze door deze reis wat meer van Namibië 
kunnen zien. De jongeren vonden het fantastisch, 
ze hebben zichtbaar genoten. Om mee te kunnen 
op kamp, moeten de jongeren karweitjes moeten 
doen. Op deze manier willen we ze leren dat het 
belangrijk is om ergens voor te sparen. 
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4.4 Huiswerkklas
“Die lekkerste is ons speel, ons oefen en ons kan 
shower!” – Moring, 14 jaar 
Het is het fijnst dat we kunnen spelen, sporten en 
douchen! 

De huiswerkklas is een middagprogramma voor 
kinderen die in de ochtenden naar de reguliere 
scholen gaan. Deze kinderen zijn wees of in de 
steek gelaten door hun ouders.  Hun ouders zijn 
aan de drank of werken op een boerderij ver buiten 
Rehoboth. Drie middagen in de week komen 
de kinderen bij ons voor huiswerkbegeleiding, 
een warme maaltijd, sport en bijbelse les. De 
kinderen krijgen aan het eind van de middag een 
broodmaaltijd mee naar huis. Ook voorzien wij in 
de schoolmaterialen en schoolkleding die nodig zijn 
voor de reguliere school. 
Vanaf het derde trimester zijn we begonnen met het 
aanbieden van social studies en health education 
voor kinderen vanaf graad 5 ( +/- 11 tot 14 jaar). We 
willen graag dat de kinderen hogere cijfers halen op 
school. Daardoor maken zij meer kans om het jaar 
te halen en in de toekomst verder te studeren. 

In januari 2013 zijn we gestart met 40 kinderen 
(2012: 40). In de eerste twee schoolweken zijn er 
nog vijf kinderen bijgekomen, omdat deze dringend 
hulp nodig hadden. Gedurende het jaar zijn er 
twee leerlingen verhuisd, zij hebben hierdoor het 
programma niet af kunnen maken. Deze plekken 
zijn weer ingevuld. Van de 45 kinderen hebben er 
42 het programma afgemaakt.

4.5 Naaldwerkgroep
Begin 2012 zijn er twee Nederlandse medewerksters 
gestart met het opzetten van een naaldwerkgroep 
voor jonge moeders. In 2013 kwamen er elke 
maandag  ongeveer 6 (2012: 3) vrouwen bij elkaar. 
Zij maken allerlei spulletjes van stof of kraaltjes. 
Ook kregen de moeders les op een naaimachine. 
Mevrouw Daks heeft vrijwillig les gegeven. 
Het derde trimester van dit jaar is er ook op de 
woensdagmiddag hard gewerkt.  Dit om een grote 

opdracht vanuit Nederland op tijd af te krijgen. De 
naaldwerkgroep begint met het lezen van een stuk 
uit de bijbel of er wordt gesproken over een bepaald 
thema. Na het werken krijgen alle vrouwen een 
pakketje mee naar huis met daarin eten en zeep. 
Op deze manier hebben moeder en kind voedzaam 
eten voor die week. Ook kunnen we zo moeder en 
kind een beetje in de gaten houden en bijstaan als 
dit nodig is.

4.6 Youth Night
Op vrijdagavond vindt de Youth Night 
plaatst. De Youth Night is een samenkomst 
waar jongeren uit Rehoboth elkaar kunnen 
ontmoeten en leren over het geloof. In 
2013 kwamen er gemiddeld 60 (2012:50) 
jongeren tussen de 16 en 20 jaar. De 
jongeren krijgen bij binnenkomst eten. 
Vervolgens wordt er gezongen en wordt er 
een christelijk thema behandeld. In 2012 was 
er ook een verdiepende cursus voor jongeren 
die werkelijk de keuze voor God hadden 
gemaakt. In 2013 hebben we ook geprobeerd 
dit op te zetten, maar dit verliep moeizaam. 
Veel jongeren lukte het niet om iedere week 
te komen. Uiteindelijk was er het laatste 
trimester  een trouw groepje van ongeveer 
8 jongeren (2012: 25). Zij kwamen iedere 
dinsdagmiddag. 

Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was 
de avond waarop ongeveer 20 jongeren 
een keuze voor Jezus hebben gemaakt. We 
hebben met ze gebeden en ze een bijbel 
cadeau gegeven. Eén jongen heeft zich de 
volgende zondag direct laten dopen. We 
vertrouwen erop dat God verder werkt met 
deze jongeren en ze uiteindelijk trouwe 
volgelingen van Jezus zullen worden.
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4.7 Huisbezoeken
Naast de Kidsclub en de Youth Night zijn er bij de 
andere programma’s een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. We kunnen niet iedereen helpen en 
daarom maken we een selectie van de kinderen 
die de hulp het hardst nodig hebben. Deze selectie 
proberen we zo zorgvuldig mogelijk te maken door 
bij de kinderen op huisbezoek te gaan. 

Tijdens een huisbezoek vullen we samen met het 
kind en de verzorgende een formulier in. Hierbij 
stellen we verschillende vragen stellen m.b.t. 
de familiesamenstelling, de thuissituatie, de 
schoolcarrière, de gezondheid en het karakter van 
het kind. Daarnaast testen we het kind op zijn of 
haar lees-, schrijf-  en rekenvaardigheden. Tijdens 
een overleg bekijken we met elkaar of de bezochte 
kinderen in aanmerking komen voor één van onze 
programma’s. Als we denken dat we het kind niet 
kunnen helpen, verwijzen we ze zo mogelijk naar 
een andere organisatie. 

Ook scholen zijn betrokken bij deze procedure. Zij 
doen soms suggesties voor te bezoeken kinderen. 
Ook kan het zijn dat andere kinderen aangeven dat 
een gezin hulp nodig heeft. Het komt ook voor dat 
we kinderen tijdens de Kids Club zien en vervolgens 
besluiten om op huisbezoek te gaan. Soms is het zo 

dat we kinderen die we tegenkomen op straat of in 
het dorp eens thuis bezoeken. 

Om de thuissituatie van de kinderen in onze 
programma’s goed in de gaten te houden,  doen 
we één keer per  jaar een follow-up bezoek. We 
informeren bij de verzorgende naar veranderingen 
in de situatie van het kind en bespreken het 
formulier nogmaals. In 2013 hebben we 15 
huisbezoeken afgelegd voor eventuele beschikbare 
plekken. Daarnaast zijn er 60 follow-up bezoeken 
gedaan bij onze huidige kinderen. 

4.8 Lesgeven in de gevangenis
In mei 2013 zijn we van start gegaan met een 
nieuw programma. We bieden de ‘juvenals’ oftewel 
de jeugdgevangenen een schoolprogramma. In de 
gevangenis worden jongens onder de 18 jaar in een 
aparte cel vastgehouden. Deze jongeren mogen 
vaak onder ouderlijk toezicht hun terechtstelling 
buiten de gevangenis afwachten. Echter zijn er veel 
jongeren die geen ouders of familie hebben die dit 
ouderlijk toezicht op zich willen nemen. Dit heeft tot 
gevolg dat er een groep jongens al maandenlang, 
soms meer dan een jaar, wordt vastgehouden 
zonder dat er iemand naar hen omkijkt. 
De jongens worden van huis uit niet gestimuleerd 
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4.9 Radioprogramma 
In mei 2013 is er in Rehoboth een nieuw 
radiostation gestart. “Kairos Radio” is een 
christelijk radiostation dat heel 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. 
Daarnaast zorgt het programma ook voor 
naamsbekendheid van het RKC.

om naar school te gaan en raken daardoor in de 
problemen. Hier wil het RKC verandering in brengen. 
Twee middagen in de week krijgen de jongens een 
onderwijsprogramma aangeboden. Tijdens het 
programma mogen ze uit hun cel en krijgen ze les 
in lezen, schrijven en rekenen. Het is een moment 
waarin ze leren dat ze er niet alleen voor staan, dat 
ze leren dat er een God is die hen Vader wil zijn, 

hen verkeerde dingen wil vergeven en ze weer een 
hoopvolle toekomst wil bieden. 
In oktober 2013 hebben we voor twee jongeren 
de borg betaald. Vervolgens moesten ze op het 
centrum deelnemen aan het schoolprogramma 
en werken om hun borg terug te betalen. Eén van 
hen kan hierdoor komend jaar zijn reguliere school 
hervatten en zijn examens maken. 
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4.10 Sport 
In 2013 zijn we langzaam begonnen met het 
opzetten van een RKC running team rondom twee 
talentvolle jongens uit Rehoboth: Wendelinus 
Amesho en Johannes Skrywer. Gedurende het jaar 
hebben ze aan verschillende hardloopevenementen 
door heel Namibië meegedaan om te kijken op welk 
niveau zij kunnen presteren. In het onderstaande 
schema staan een aantal resultaten van het 
afgelopen jaar. Wat ons betreft hebben beide 
jongens uitstekend gepresteerd.

Op 9 november 2013 hebben we voor de vierde 
keer de hardloopwedstrijd het ‘RKC Hardap 
Championship’ georganiseerd. Dit jaar kwamen 
de topatleten niet alleen uit Namibië, maar ook 
uit omringende landen. Het was niet alleen een 
wedstrijd voor volwassenen, voor de kinderen 
was er een funrun. Na de marathon was er een 
fundag op het RKC. We kijken terug op geslaagde 
en gezellige dag. 

       Johannes  Wendelinus
Old Mutual Victory Race 5 km Maart 2013  1e plaats  2e plaats
Old Mutual Victory Race 5 km April 2013   1e plaats  2e plaats
Old Mutual Victory Race 5 km Mei 2013   1e plaats   2e plaats
Old Mutual Victory Race 5 km Juni 2013   1e plaats  2e plaats
FNB Eros High school run 2013    n.v.t.   5e plaats (10km)
Sam Nujoma Half marathon 2013   9e plaats (21km) 2e plaats (10km)
RKC Hardap Championship    1e plaats (10km)  3e plaats (21km)
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5. De bouw van het centrum

We mogen het jaar 2013 voor de bouw een 
voorspoedig jaar noemen. De klaslokalen in het 
hoofdgebouw zijn klaar en de grote zaal hoeft 
alleen nog maar afgewerkt te worden. Vanuit 
Block E gezien oogt het hoofdgebouw prachtig. 
Dit komt doordat de definitieve contouren van 
het gebouw nu zichtbaar zijn en doordat de 
buitenafwerking is aangebracht. 

Wat is er dit jaar allemaal gebouwd op het René 
Kids Centre?

Dit jaar is er gebouwd aan:
- het hoofdgebouw
- de pannakooi (voetbalkooi)
- de tafeltennis (arena)

In het hoofdgebouw is de focus dit jaar gelegd op 
het gereed maken van de klaslokalen. Al enkele 
jaren is het gebouw onbruikbaar doordat het 
alleen nog maar bestond uit stenen muren en 
de staalconstructie van het dak. Begin 2013 was 
de verwachting dat de bouw nog wel 2 jaar zou 
kunnen duren. Daarom is besloten om de bouw 
in fases op te delen en de focus te leggen op de 
klaslokalen waar veel programma’s gebruik van 
gaan maken. In september zijn deze afgerond. 
Hierdoor kon onze programma’s eindelijk in het 
hoofdgebouw plaatsvinden. Wat een feest was 
dit voor de kinderen! Naast de klaslokalen zijn in 
de grote zaal en overige ruimten de belangrijkste 
grove bouwwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het 
storten van de betonvloeren, het pleisteren van 
de muren, het aanbrengen van electra, water en 
riolering. Eind 2013 is gestart met het schilderen 
van de binnenmuren. 

We verwachten dat medio oktober 2014 de 
bouwwerkzaamheden afgerond zullen zijn. We 
kijken hier reikhalzend naar uit! 

In de loop van het jaar 2013 is, door goals te maken 
en het planten van gras, de pannakooi afgerond. 
De dakconstructie is nog niet gereed. Inmiddels 
hebben de kinderen al veel gebruik gemaakt van 
deze voetbalarena! 

Naast de pannakooi is op het terrein van het RKC 
een tafeltennisarena gebouwd, waarin de kinderen 
de mogelijkheid hebben om te tafeltennissen. 
Dit is een tafeltennistafel met een omheining en 
een schaduwnet. Nog enige training is gewenst 
bij de kinderen, want we hebben gemerkt dat de 
fijne motoriek bij velen nog te wensen overlaat. 
Daarnaast is het voor de (meeste) medewerkers 
ook een heerlijke manier om even te ontspannen.
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6.1 Jaarcijfers 2013

6. Financiën

Balans (in euro’s) 31 december 2013 31 december 2012

Activa

Vlottende Activa 150 2.455

Liquide middelen 59.024 72.561

Totaal activa 59.174 75.015

Passiva

Kapitaal

Kapitaal per 1 januari 13.074 -8.024

Exploitatieresultaat -18.285 21.099

Kapitaal per 31 december -5.211 13.074

Overlopende passiva 32.884 6.941

Schulden

Renteloze lening HdB 7.500 15.000

Renteloze lening RB 0 40.000

Renteloze lening DdJ 24.000

Totale schulden 31.500 55.000

Kapitaal per 31 december 59.174 75.015

Balans per 31 december 2013 - Nederland in €
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Staat van Baten en Lasten over 2013 - Nederland in €

BATEN Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2014 2013 2013 2012

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen 272.500 227.513 115.500 136.927

Giften Benjamin Kids 25.000 24.247 20.000 28.195

Sponseracties 72.500 86.100 29.390

Agraproject 6.000 6.500

Sport 15.000 10.179

Micro Krediet 2.750

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 391.000 350.788 135.500 201.012

Som der baten 391.000 350.788 135.500 201.012

LASTEN

Besteed aan doelstelling

René Kids Centre, Rehoboth, Namibië 352.000 345.239 122.500 171.728

Totaal besteed aan doelstelling 352.000 345.239 122.500 171.728

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten sponsoracties 22.500 18.503 2067

Publiciteit 3.000 2.871 1.500 1.180

Onderhoud website 300 259 200 136

Vergoeding vrijwilligers 30.000 19.500 1.500 1.500

Sponsering vrijwilligers -30.000 -18.000

Totaal kosten eigen fondsenwerving 25.800 23.133 3.200 4.882

Beheer en Administratie

Bankkosten 1.000 843 500 619

Algemene kosten 1.000 911 1.300 2.636

Kosten vliegtickets 28.718 20.949

Bijdrage deelnemers -29.769 -20.901

Kosten beheer en Administratie 2.000 702 1.800 3.303

Som der lasten 379.800 369.074 127.500 179.913

Exploitatieresultaat 11.200 -18.285 8.000 21.099

Kengetallen

Bestedingspercentage doelstelling 90% 98% 90% 85%

t.o.v. totale baten

Bestedingspercentage doelstelling 93% 94% 96% 95%

t.o.v. totale lasten
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BALANS 31 december 2013 31 december 2012

ACTIVA

Vaste activa

Grond, gebouwen en inrichting 8.127.212 5.128.679

Auto’s 159.870 134.757

Totaal vaste activa 8.287.082 5.263.436

Vlottende activa

Transitoria 422.283 46.483

Totaal Vlottende Activa 422.283 46.483

Liquide middelen 91.530 20.472

Totaal activa 8.800.895 5.330.391

PASSIVA

Kapitaal

Kapitaal per 1 januari 5.330.391 4.159.165

Exploitatieresultaat 3.470.504 1.171.226

Kapitaal per 31 december 8.800.895 5.330.391

Totaal passiva 8.800.895 5.330.391

Balans per 31 december 2013 - Namibië in N$
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6.2 Toelichting jaarcijfers

Toelichting Nederland
Het jaar 2013 was een bijzonder gezegend 
jaar. In tijden van recessie mocht het René Kids 
Centre ruim 350.000 euro (2012: 201.000 euro) 
ontvangen aan giften. Met zoveel giften hadden 
wij als stichting geen rekening gehouden. Het René 
Kids Centre streeft ernaar om van dit bedrag 90% 
te besteden in Namibië. In 2013 lag het percentage 
zelfs op 98%! (2012: 85%). Op de juiste tijd en op 
de juiste momenten heeft de Heer ons voorzien in 
datgene wat we nodig hadden. Alle eer aan Hem!

Bovenstaande zorgt ervoor dat de werkelijke baten 
een enorme overschrijding vertonen ten opzichte 
van het budget. Hierdoor was het mogelijk om 

meer geld naar Namibië over te maken. De overige 
kosten kwamen overeen met het budget. Alleen 
op het gebied van de sponsoracties waren zowel 
de baten als de lasten niet gebudgetteerd.

Toelichting Namibië
Door de vele donaties uit Nederland kon in 2013 
ruim 4,4 miljoen Namibische dollar (2012: 1,8 
miljoen Namibische dollar) op de Namibische 
bankrekening worden bijgeschreven.
 
Deze enorme stijging is niet alleen toe te schrijven 
aan het feit dat er veel meer geld vanuit Nederland 
werd ontvangen, maar ook door de ontwikkeling 
van de koers van de Euro ten opzichte van de 

BATEN Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2014 2013 2013 2012

Baten uit Nederland

Donaties uit Nederland 5.205.247 4.436.025 1.998.250 1.771.452

Baten overig

Overige baten 50.000 17.229 0 71.848

Som der baten 5.255.247 4.453.254 1.998.250 1.843.300

LASTEN

Huisvestingskosten 192.000 118.352 114.550 103.157

Communicatiekosten 24.200 22.018 18.550 16.749

Kantoorkosten 22.000 12.750 9.400 17.875

Benjamin Kids 300.000 229.859 227.250 205.825

Agra 86.000 5.000 0 0

Sport 190.000 76.955 85.000 44.343

Microkrediet 0 27.063 0 0

Autokosten 125.000 122.530 66.500 98.767

Afschrijvingskosten 357.039 109.256 136.674 80.012

Algemene kosten 48.050 36.433 22.800 12.669

Loonkosten lokale medewerkers 245.500 146.722 160.700 85.573

Giften aan andere organisaties in Namibië 8.500 8.953 6.000 7.104

Gederfde inkomsten 66.860

Som der lasten 1.598.289 982.751 847.424 672.074

Exploitatieresultaat 3.656.958 3.470.504 1.150.826 1.171.226

Staat van Baten en Lasten over 2013 - Namibië in N$
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Namibische dollar. Begin 2013 was de verhouding 
1 Euro = 11,2 Namibische dollar, aan het einde van 
2013 was de verhouding 1 euro = 14,5 Namibische 
dollar. Dit betekent dat wij met elke doorgestorte 
euro aan het eind van 2013 N$ 3,30 meer kregen 
dan begin 2013.

Door bovengenoemde kon de bouw van het 
centrum een enorme vooruitgang boeken en is 
het zelfs gelukt om al een deel van het gebouw 
in gebruik te nemen. Daarnaast konden er nieuwe 
programma’s worden opgestart.

Zoals ook in voorgaande jaren zijn ook dit jaar 
de cijfers gecontroleerd door de accountant. De 
volledige controle van de Namibische boekhouding 
heeft plaatsgevonden door EDB & Associates 
in Windhoek, Namibië. Indien u daarin interesse 
heeft, kunt u de originele accountantsverklaring 
opvragen via info@renekidscentre.com.

6.3 Budget 2014
Eind 2013 hebben we voor elk onderdeel van 
de organisatie wederom een budget opgesteld 
voor het nieuwe jaar.  Hiermee hebben wij een 
richtlijn waaraan wij de werkelijke resultaten 
kunnen toetsen en waar mogelijk kunnen 
bijsturen. Dit is weergegeven in de eerste kolom 
“Begroot 2014” in de tabel “Staat van Baten en 
Lasten”. 

De verwachting is dat in 2014 het hoofdgebouw 
afgemaakt en volledig ingericht zal worden. De 
gehele organisatie kijkt uit naar dit moment.
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7. Betrokkenheid sponsoren

7.1 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. 

In 2013 had het RKC 175 sponsoren (2012: 175). 
Het grootste gedeelte van de sponsoren bestaat 
uit kerken, scholen, particulieren en bedrijven. Met 
regelmaat zijn er het afgelopen jaar presentaties 
gegeven over het RKC door René Ruitenberg en/of 
door andere betrokkenen van 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 met regelmaat acties. Op de 
website, www.renekidscentre.nl, kunt u regelmatig 
lezen over deze acties. 

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

Elke Nederlandse medewerker in Namibië heeft 
een eigen achterban met sponsoren. Mensen die 
de Nederlandse medewerkers sponsoren, kunnen 
dit geld aan het RKC overmaken. Dit bedrag wordt 

dan volledig doorgestort naar de betreffende 
medewerker en is fiscaal aftrekbaar. 
Ook deze sponsoren zijn we enorm dankbaar!

7.2 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. Voor 35 euro per 
maand kan een kind naar school. Het schoolgeld 
wordt betaald, er worden schoolspullen 
aangeschaft, er wordt een schooluniform 
gekocht en de kinderen worden voorzien van 
maaltijden. Daarnaast worden de kosten van de 
Kids Club en de Youth Night hiervan gedeeltelijk 
betaald. 

In 2013 waren er 70 (2012: 61) sponsoren die 
deelnamen aan de Benjamin Kids. 

7.3 Ondernemers 
In 2013 zijn er 3 (2012:2) ondernemersreizen 
georganiseerd. In totaal hebben er ongeveer 30 
mensen deelgenomen aan deze reizen. Het doel 
van deze reizen is om het RKC meer bekendheid 
te geven en een grotere achterban te creëren. 
Een achterban die ons in raad en daad bij wil 
staan. 

Ook dit jaar hebben we de ondernemersreizen 
weer als een succes ervaren. Het blijft een mooie 
gelegenheid om mensen in Nederland te laten 
zien wat we op het Kids Centre 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:
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“In een land zonder kansen krijgen kinderen op 
het René Kids Centre uitzicht op een toekomst. 
Ze krijgen er op school onderwijs en leren de 
Heer kennen. Daardoor groeien ze als mens en 
krijgen ze zelfvertrouwen.”  
Rob Labots, manager bij ‘van Werven’, 
ondernemersreis november 2013

“De reis naar Namibië was zowel in emotioneel 
als geestelijk opzicht een ware achtbaan. Er 
gebeurt in die week zoveel, dat je er echt 
geweest moet zijn om dat te kunnen begrijpen 
en uitleggen. De mensen, de natuur, het weer, 
de geuren, de omstandigheden, de passie 
waarmee de medewerkers van het RKC in 
Rehoboth werken, hebben heel veel indruk 
op me gemaakt!”  Irma van de Ruitenbeek, 
ondernemersreis november 2013

7.4 Website
Het RKC heeft een eigen website: www.
renekidscentre.nl. Om onze naamsbekendheid 
te vergroten en om alle betrokkenen op de 
hoogte te houden, vinden we het belangrijk 
om de website goed te onderhouden. Onze 
doelstelling is om wekelijks een stukje te 
plaatsen op de website. In het jaar 2013 hebben 
we deze doelstelling, op de vakanties na, 
gehaald. Bovenstaande heeft ons veel positieve 
reacties en extra betrokkenheid opgeleverd. 

Tevens is de website begin 2013 vernieuwd. 
We zijn nog steeds bezig om de website 
te optimaliseren en hopen dat  de 
actualiteit, leesbaarheid, functionaliteit en 
informatievoorziening verbeterd. 

We zijn ook actief op social media. Het RKC 
heeft een eigen Facebook pagina. Bijna wekelijks 
verschijnt er nieuws op de Facebookpagina 
van het RKC. We kunnen door middel van de 
statistieken van Facebook dan ook vaststellen 
dat dit zorgt voor meer bezoekers. Ook wordt 
onze website hierdoor beter bezocht. 

   7.5 Nieuwsbrief
We hebben ook een nieuwsbrief.  Alle 
geïnteresseerden en betrokken bij het RKC 
ontvangen deze nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief wordt geschreven over 
de vorderingen en de activiteiten op het RKC. 

Ons streven was om in 2013 elk kwartaal een 
nieuwsbrief uit te brengen. In 2013 zijn er drie 
nieuwsbrieven verstuurd en een jaarverslag. 
Zo hebben we ieder kwartaal onze achterban 
geïnformeerd. 

Jaarverslag 2013  |  29  

H
o

o
fd

st
u

k 
1

H
o

o
fd

st
u

k 
2

H
o

o
fd

st
u

k 
3

H
o

o
fd

st
u

k 
4

H
o

o
fd

st
u

k 
5

H
o

o
fd

st
u

k 
6

H
o

o
fd

st
u

k 
7

H
o

o
fd

st
u

k 
8

H
o

o
fd

st
u

k 
9



8. Vooruit kijken

8.1 Algemene verwachtingen 

2014: “Het jaar van de doorbraak!”

René Ruitenberg, oprichter René Kids Centre 

De bouw van het René Kids Centre heeft in 2013 
enorme vorderingen gemaakt en dit betekent dat 
het René Kids Centre waarschijnlijk rond oktober 
2014 helemaal af zal zijn. De feestelijke opening 
van het RKCe zal zeer waarschijnlijk dan ook in 
november 2014 plaatsvinden. Het is de bedoeling 
dat vanaf augustus 2014 alle programma’s in het 
hoofdgebouw plaatsvinden. We kijken uit naar de 
ruimte en mogelijkheden die het hoofdgebouw 
biedt. Dat betekent dat we meer kinderen kunnen 
gaan helpen, maar ook over Gods liefde kunnen 
vertellen. Het verleden leert dat de een geleidelijke 
aanpak van belang is. Op deze manier bereiden we 
de medewerkers goed voor. 

In financieel opzicht was 2013 ook een gezegend 
jaar. Er heeft een verdubbeling van het aantal 
giften plaatsgevonden. Ondertussen groeit het 
aantal vaste giftgevers en is er daardoor meer 
financiële continuïteit. We hopen dit in 2014 voort 
te zetten.  

De afgelopen zes jaar is in onze contacten in 
Rehoboth veel tijd geïnvesteerd en daaruit zijn 
mooie relaties ontstaan. We worden door de jaren 

heen in Block E en de rest van het dorp steeds 
meer geaccepteerd.  In 2014 willen we ons nog 
meer gaan richten op het samenwerken met 
verschillende instanties in Rehoboth. Samen staan 
we sterk en kunnen we verschil maken. 

In 2014 zullen we starten met een aantal nieuwe 
pijlers. Het agraproject gaat in mei 2014 definitief 
van start. Ook de microkredietpijler is inmiddels 
gestart. Dit zullen we stapsgewijs gaan uitbreiden.  
Met een microkrediet willen we mensen in 
Rehoboth stimuleren en helpen om zelf manieren 
te bedenken om inkomen te genereren en op die 
manier voor hun familie te zorgen. 

Op gebied van recycling/afval komen zijn er 
onverwachte kansen op ons pad gekomen. De 
gemeente Rehoboth heeft ons gevraagd om te 
onderzoeken op welke manier wij hen kunnen 
ondersteunen bij het afvalvrij maken van Rehoboth. 
We hopen rond januari 2015 een meerjarig contract 
met de gemeente te kunnen sluiten. Samen met 
De Van Werven Groep uit Oldebroek zullen we 
bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

In de zomer van 2014 zal onze eerste jongerenreis 
plaatsvinden. Zes bevlogen jonge mensen zullen 
een groep van 30 jongeren uit heel Nederland 
gedurende twee weken in Rehoboth begeleiden. 
De jongeren zullen op het RKC en in Rehoboth 
verschillende activiteiten organiseren. We hopen 
en bidden dat het komen van deze groep indruk 
zal maken in Rehoboth, maar bovenal indruk zal 
maken op de jongeren zelf. 

2014 zal in het teken staan van geestelijke groei/
doorbraak. We hebben het verlangen om met 
elkaar op geestelijk gebied, zowel in Nederland 
als in Namibië, steeds meer te mogen betekenen 
voor Rehoboth. Binnen het jeugdwerk op het RKC 
zullen er verschillende nieuwe activiteiten worden 
opgestart. Daarnaast start in november 2014 onze 
eerste evangelisatiecampagne. We kijken uit naar 
wat God in 2014 gaat doen!
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8.2 Programma’s 
“First of all I just want to say I am Raymond, I am 
20 years old, I just want to say that I like the school 
the Rene Kids Centre. It is a very important school 
for the children that are not going to school. The 
school is very interesting for me, you get all the 
things you want and need. So may God bless you 
all of the Rene Kids Centre!“ – Raymond, 20 jaar

Ik ben Raymond en ben 20 jaar oud. Ik houd van de 
school op het René Kids Centre. Het is belangrijk 
dat er een school is voor kinderen die niet naar 
school gaan. Ik vind de school erg interessant, ik 
leer alle dingen die ik wil en nodig heb. Mag God 
iedereen van het René Kids Centre zegenen! 

We blijven ieder jaar groeien met nieuwe 
programma’s, meer kinderen en een hogere 
kwaliteit. Dit willen we graag voortzetten in het 
jaar 2014.

8.3 Landbouwproject
In 2013 heeft het RKC verder invulling gegeven 
aan het Agraproject. In goed overleg is besloten 
om de samenwerking met George te beëindigen. 
We danken George  voor zijn inzet en ervaring 
die we bij hem hebben opgedaan. In Nederland 
hebben we een sponsor gevonden die bereid 
is om dit project op te gaan zetten. Inmiddels 
hebben we goedkeuring ontvangen van het 
gemeentehuis (Rehoboth Town Council) om de 
grond te kopen. Als het papierwerk rondom de 
aankoop van de grond geregeld is, hopen we 
in 2014 de grond te kunnen bewerken en een 
omheining met beheerderswoning te kunnen 
plaatsen. 

Het afgelopen jaar is er contact gezocht met de 
organisatie Farming Gods Way uit Zuid Afrika 
en met een professor uit Windhoek. Zij hebben 
het RKC meerdere malen bezocht om zo een 
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weloverwogen plan te maken voor de opzet en 
uitvoering van het project. De opzet gaat uit 
van de Bijbelse fundamenten met betrekking tot 
landbouw. Hierbij streven we werkgelegenheid, 
eigen producten en zelfvoorziening. 

Het is nog niet bekend hoe het Agraproject exact 
vorm krijgt. We hopen hier snel invulling aan te 
geven.
 
8.4 Sport 
In 2014 willen we de pijler sport verder 
uitbreiden, met als doel om in 2015 te gaan 
starten met de sportacademie. In de loop van 
2014 zal ons atletiekteam met drie atleten 
worden uitgebreid. Dit betekent dat we de 
tweede helft van het jaar met vijf in plaats 
van twee atleten aan wedstrijden mee zullen 
doen. In 2015 willen we verder groeien naar tien 
atleten. 
Op 8 november 2014 zal het 5e RKC Hardap 
Championship plaatsvinden. We hopen 
natuurlijk dat de RKC-atleten zullen winnen op 
de 10 kilometer en de halve marathon. In 2015 
willen we graag een hele marathon organiseren. 
Zoals eerder in dit verslag vermeld is de 
pannakooi op het RKC zo goed als klaar. Het is 
de bedoeling om in de tweede helft van 2014 
een voetbalcompetitie te gaan starten. Ook 
zullen er op het terrein van het RKC andere 
sporten worden opgestart. We denken hierbij 
aan o.a. netbal en volleybal. Ons doel is dat 
het RKC een plek wordt waar kinderen elkaar 
kunnen ontmoeten, maar ook hun sportieve 
talenten kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen 
we van de gemeente drie hectare grond kopen 
of pachten om de sportacademie op te vestigen. 

In 2014 staan er ook in Nederland een aantal 
evenementen op het programma. Op 22 mei 
2014 wordt het tweede RKC golftoernooi in 
Nunspeet georganiseerd. Eind juni is er in 
Genemuiden een benefietvoetbalwedstrijd een 
gala-avond.  Op 30 augustus organiseren we de 
fietstocht “Tour de baie dankie”. Een deel van 
deze opbrengsten wordt gebruikt voor de pijler 
sport. 

8.5 Bouw van het centrum
Het jaar 2014 staat voor de bouw in het 
teken van afwerking. Veel ruimten moeten 
nog voorzien worden van de gewenste wand 
-en vloerafwerking. Ook zal gestart worden 
met het plaatsen van de grote keuken in het 
hoofdgebouw. In deze keuken moet uiteindelijk 
voor 500 kinderen een warme maaltijd bereid 
kunnen worden. We kijken uit naar het moment 
dat het hoofdgebouw klaar zal zijn. Vanaf dat 
moment kan het gebouw in dienst staan van 
de programmà s, de kinderen en bovenal God. 
We geloven dat het hoofdgebouw volgend jaar 
en de jaren daarna een middel mag zijn voor 
de opbouw van Gods Koninkrijk in Block E van 
Rehoboth. 
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9. Nawoord

We hopen dat dit verslag van het jaar 2013 
inzicht heeft gegeven in de ontwikkelingen van 
het RKC. We zijn blij met alle ontwikkelingen 
van afgelopen jaar. Het RKC maakt een enorme 
groei door. Het gebouw is bijna klaar, het aantal 
medewerkers groeit en het aantal kinderen 
groeit. 

We zijn ons bewust dat dit een project van de 
lange adem is. Het zal misschien jaren duren 
voordat er in Block E verandering zichtbaar 
wordt, maar we zijn ervan overtuigd dat die 
verandering gaat komen. We hebben al gezien 
wat God door het project heen doet en we 
geloven dat Hij nog veel meer gaat doen de 
komende jaren. De regenboog die eind 2013 zo 
mooi boven het centrum stond, was opnieuw 
een bevestiging. God is trouw! 

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 
de ondernemersreizen. Een bezoek aan het 
centrum is een ervaring om nooit te vergeten. 

Om onze doelstellingen voor de aankomende 
jaren te kunnen realiseren, hebben we financiële 
steun nodig. Mocht u ons financieel of op een 
andere manier willen steunen, dan horen we dit 
graag. 

Heeft u vragen over dit verslag, over giften 
of over andere onderwerpen, dan kunt u 
contact met ons opnemen via: 

info@renekidscentre.nl
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Rehoboth,
Namibië

 “Het jaar van de doorbraak!”
Rene Ruitenberg

Contact 
Stichting René Kids Centre

Nederland
IBAN: NL40RABO0124702341

BIC: RABONL2U
KvK-nr: 08165928 / ANBI-nr: 818675184

Telefoon nr: +31 (0) 654397485 
(René Ruitenberg)

E-mail: info@renekidscentre.nl

Namibië
Bank Windhoek

Account-nr: 2000255073
Branche-code: 486-572
Swift-code: BWLINANX

Telefoon nr: +264 (0) 62523364

www.renekidscentre.nl

       Helpt u mee?
Het RKC kan niet zonder financiële ondersteuning. De medewerkers van het 
RKC zetten zich belangeloos in om dit project tot een succes te maken en u kunt 
ons daarbij helpen door:

• een eenmalige donatie
• algemene sponsor te worden of als sponsor van de Benjamin Kids

Like ons op Facebook!
www.facebook.com/renekidscentre


