


Mijn plan met jullie staat 
vast - spreekt de Heer. 
Ik heb jullie geluk voor ogen, 
niet jullie ongeluk: ik zal je 
een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11

HOOP
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VOORWOORD

“VOORUITKIJKEND ZIEN WE ERG UIT NAAR 

2015. DE FOCUS ZAL LIGGEN OP GEZAMENLIJKE 

GEESTELIJKE GROEI, OM ZO DE KINDEREN VAN HET 

DORP, MAAR OOK DE OUDEREN, NOG BETER TE 

KUNNEN HELPEN.”

Wat is er afgelopen jaar weer veel gebeurd op velerlei gebied.  
Het hoogtepunt was toch zeker de grote opening van 
het René Kids Centre in november. Dit viel samen met 
de ondernemersreis en wat zijn we blij met het werk dat 
de deelnemers aan deze reis hebben verzet om alles nog  
op tijd klaar te krijgen! Wat een feest was de opening,  
tot eer van onze Heer!

Ook een mijlpaal was de aankoop van een stuk grond tegenover 
het RKC. Hierop zal het agrarisch project gestalte krijgen. Het 
hekwerk is inmiddels geplaatst en de plannen voor de oprichting 
van de Rehoboth Farm zijn in volle gang. Het is de bedoeling dat 
wij groenten en kruiden gaan verbouwen om zelfvoorzienend te 
worden. Er worden veel maaltijden bereid voor de kinderen op 
het RKC en wat zal het mooi zijn dat we onze eigen groenten 
daarvoor kunnen gebruiken. Het project gaat voorzien in een 
stuk werkgelegenheid waar kinderen uit onze schoolprogramma’s 
misschien wel kunnen gaan werken en zo ook een inkomen 
kunnen verdienen.

Ook dit jaar heeft er een verandering in het bestuur plaats gehad. 
Drie leden hebben afscheid genomen en twee nieuwe leden zijn 
toegetreden. Omdat de organisatie van het RKC erg dynamisch 
is (er gebeurt continue wat), hebben we gekozen voor een actief 
meewerkend bestuur, dat elke twee weken vergadert en de 
nodige besluiten neemt en acties uitzet.

2014 was ook het jaar waarin het RKC een duidelijke visie en DNA-
structuur heeft geformuleerd. Dit was nodig voor een heldere 
identiteit naar buiten toe, waar sta je voor en wat drijft je om de 
dingen te doen die je doet. 

Eindelijk! Na 5 jaren bouwen is het gebouw van het René Kids Centre klaar. Wat een jaar hebben we weer  
achter de rug. Iemand zei eens: “als je teveel achterom kijkt, bots je overal tegenaan” en dat is op zich waar.  
Maar wat kijken we graag even achterom naar 2014!

Vooruitkijkend zien we erg uit naar 2015. De focus zal liggen op 
gezamenlijke geestelijke groei, om zo de kinderen van het dorp, 
maar ook de ouderen, nog beter te kunnen helpen.”

Wij  willen  alle  Namibische  medewerkers, Nederlandse    vrijwilligers, 
bestuursleden, het membercare team en gebedskringleiders 
hartelijk bedanken voor hun inzet en toewijding. Ook de 
anderszins betrokkenen (thuisfrontcommissie, sponsoren en 
andere giftgevers, bidders) willen we hartelijk bedanken voor hun  
belangstelling	en	financiële	steun.	

Bovenal willen wij onze Vader in de hemel danken voor wat  
Hij mogelijk maakt door het RKC heen. Alle eer aan Hem!

Voorzitter Nederlands bestuur
Henri van de Ruitenbeek
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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 2014 
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 goed rentmeesterschap tonen 
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 
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 Kanana 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 ging inzetten 
voor het opzetten van het René Kids Centre. In augustus 2009 

overleed de moegestreden oma 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. Het 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 IDENTITEIT, VISIE EN MISSIE 

Onze identiteit, visie en missie zijn mede gebaseerd op 
de uitgangspunten van oma Magdalena. Zij woonde in de 
armste wijk van Rehoboth en betekende veel voor de mensen 
om haar heen. In augustus 2009 is zij overleden. Oma 
Magdalena had een enorme passie en toewijding om de liefde 
van God zichtbaar te maken. Ondanks haar uitzichtloze en 
schrijnende situatie bezat zij een volhardend geloof en een 
rotsvast vertrouwen in God. Zij geloofde dat haar droom, 
een liefdevolle plek die hoop biedt aan de kinderen (en hun 
ouders) in Rehoboth, ooit werkelijkheid zou worden. 

In 2007 ontstond in samenspraak met oma Magdalena het 
plan voor het oprichten van een Kids Centre in Rehoboth, 
waarbij oma uitdrukkelijk aangaf dat dit het René Kids Centre 
moest heten. Dit plan kreeg steeds meer gestalte in de jaren 
die volgden en is uiteindelijk ook gerealiseerd. Iets waar we 
enorm dankbaar voor zijn! René betekent "opnieuw geboren”. 
In de afgelopen jaren zien we dat dit naar twee kanten toe 
werkt: er komen Namibische kinderen tot geloof, maar ook de 
mensen die vanuit Nederland komen om te helpen ervaren 
heel vaak een diepgaande verandering in hun geloofsleven.

IDENTITEIT

“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet 
allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam 
in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We 
hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade 
die ons geschonken is.” (Romeinen 12:4-5)
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Het RKC ontleent zijn identiteit aan het diepe geestelijke 
verlangen om vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde, de 
agapè liefde, uit te reiken naar de kinderen en volwassenen 
van Rehoboth. Het is daarmee een project van mensen die 
vertegenwoordigers zijn van het Lichaam van Christus, 
gericht op het volgen van Jezus en het delen van het goede 
nieuws (van het evangelie). Gebed en geestelijke bedding 
voor alle activiteiten zijn daarin leidend. Het streven is dat 
de betrokkenen van het RKC op één lijn zitten en elkaar 
bemoedigen, stimuleren en gezamenlijk zoeken naar Gods 
leiding. Met respect en ruimte voor persoonlijke diversiteit, 
geloven wij in eenheid van hart en ziel door het geloof in Jezus 
Christus. Gezamenlijk willen wij bouwen aan Gods Koninkrijk 
en moedig en volhardend gehoor geven aan Gods opdracht 
om Zijn liefde uit te dragen.

VISIE

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan 
zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Het leven van de bevolking van Rehoboth en wijde omgeving 
kenmerkt zich vaak door armoede, eenzaamheid en 
liefdeloosheid. Het is ons doel om hen een hoopvolle toekomst 
te bieden en ze bekend te maken met de liefde van Jezus 
Christus. Wij richten ons in eerste instantie op de kinderen 
en verwachten door hen heen ook de ouderen en de wijde 
omgeving te bereiken. Mede op basis van de beloften uit Jesaja 
55, is het ons verlangen dat er bekering tot God plaatsvindt 
van de bevolking in Rehoboth. Door gehoorzaamheid aan 
God en Zijn woord, zullen de inwoners van Rehoboth tot bloei 
komen en zal het land vruchtbaar worden. Door de bekeerde 
bevolking te dopen in de naam van de Vader, Zijn Zoon Jezus 
Christus en de Heilige Geest en hen tot Zijn volgelingen te 
maken, kunnen zij een ongekende verandering teweeg 
brengen in hun omgeving en ver daarbuiten. 

MISSIE 

"En de Koning zal antwoorden: 'Ik verzeker jullie, alles wat 
jullie hebben gedaan voor één van de onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan." 
(Mattheüs 25:40)

ONZE MISSIE

"En de Koning zal antwoorden: 
Ik verzeker jullie, alles wat 
jullie hebben gedaan voor één 
van de onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor Mij gedaan." 

(Mattheüs 25:40)
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Vanuit het gedachtengoed van oma Magdalena willen 
wij onder leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest 
bouwen aan Gods Koninkrijk in Rehoboth en wijde omgeving. 
Het is ons verlangen om de kinderen van Rehoboth, en door 
hen heen ook de overige bevolking in Rehoboth en omgeving, 
een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken met 
de liefde van Jezus Christus. 

Vanuit het Bijbels gegronde standpunt dat woorden en daden 
met elkaar verweven dienen te zijn, willen wij het geloof (ook) 
in al ons handelen uitdragen. Gemotiveerd door de liefde 
van God, ervaren wij het als onze roeping om de bevolking 
in Rehoboth en daarbuiten fysiek en geestelijk bij te staan 
en hun zelfredzaamheid te vergroten. Het verhogen van de 
levenskwaliteit door middel van praktische hulp, zoals het 
aanbieden van scholing, sport en werkgelegenheidsprojecten, 
valt ook binnen onze missie. 

2. DIT IS HET RENÉ KIDS CENTRE

Wij zien verwachtingsvol uit naar de terugkomst van de Here 
Jezus en willen tot die tijd de Bijbelse opdracht uit Mattheus 
28:19-20 in Rehoboth en daarbuiten vorm geven: 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 
hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: 
ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.” (Mattheüs 28:19-20)

• Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen, maar via hen ook hoop geven aan ouders
• 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
• Het verstrekken van maaltijden aan de kinderen
• Het aanbieden van onderwijs aan kinderen die niet (meer) in het reguliere onderwijs terecht kunnen
• Financiële steun aan ouders van geregistreerde kinderen, zoals een bijdrage in de kosten van schoolgeld,  
 schoolmateriaal en uniformen
• Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding voor (door het RKC) geregistreerde kinderen
• Gastouderopvang: het helpen zoeken naar Namibische gezinnen waar weeskinderen worden opgevangen
• Het zoeken naar stageplekken voor oudere leerlingen van het RKC bij bedrijven in Rehoboth  
 en het opzetten van eigen werkgelegenheidsprojecten
• Het opzetten van een agrarisch bedrijf, met als doel werkgelegenheid creëren, maar ook om zelfvoorzienend te worden
• Het stimuleren van initiatieven en het samenwerken met andere organisaties op het gebied van preventie en gezondheid
• Het organiseren van sportevenementen en het tot stand brengen van een professionele sportopleiding
• Het opzetten van een reclycling bedrijf, met als doel om Rehoboth vrij van afval te maken,  
 maar ook om werkgelegenheid te creëren

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	2014.

CONCREET WORDT DE MISSIE VAN HET  
RENÉ KIDS CENTRE ALS VOLGT INGEVULD:
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3. ORGANISATIE

3.1 ORGANISTATIESTRUCTUUR 

In 2014 is er het nodige veranderd in de organisatiestructuur. 
Door de groei in medewerkers en de dynamiek binnen de 
organisatie bleek dat we behoefte hadden aan een actief bestuur 
dat vanuit Nederland de ondersteuning kan geven aan het 
bestuur en de medewerkers in Namibië. Twee bestuursleden van 
het Nederlandse bestuur hebben ook zitting in het Nambische 
bestuur, waardoor er een zo goed mogelijke verbinding ontstaat.

In 2013 werkten we in Namibië met een Management Team 
(MT), deze is in 2014 komen te vervallen. Gekozen is voor een 
zelfsturend team. Het team is als geheel verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen op het centrum. Het bestuur communiceert 
met en ondersteunt het team rechtstreeks.

Daarnaast wordt het Nederlandse bestuur ondersteund door 
(externe) adviseurs. Door de toevoeging van o.a. de projecten 
agra en recycling is het wenselijk expertise te krijgen op deze 
specifieke	onderdelen.	Het	agrarisch	project	wordt	gesponsord	
door Breman Installatiegroep uit Genemuiden (zie ook hoofdstuk 

8.1). De nieuw toegevoegde projecten agra en recycling zijn/
worden ondergebracht in een aparte structuur. Reden hiervoor 
is om de projecten transparant en overzichtelijk te houden. 
Elk project heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het 
beleid. Hier is gekozen voor een duidelijke verbinding met het 
Nederlandse bestuur om zo de identiteit, visie en missie van het 
RKC ook binnen deze projecten te waarborgen.
 
Sinds de start van het René Kids Centre 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.

ORGANIGRAM RKC Visionair

A

B

Breman Fonds 
Namibië B.V.

A: verbinding Nederlands bestuur met RKC recycling en RKC Rehoboth Farm
B: verbinding Namibisch bestuur met RKC recycling en RKC Rehoboth Farm
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Eens was u duisternis 
maar nu bent u licht, door 
uw bestaan in de Heer. 
Ga de weg van de kinderen 
van het licht.

Uit de brief van Paulus 
aan de Efeziërs (Efeziërs 5:8)



3. ORGANISATIE

3.2 BESTUUR IN NEDERLAND 

Het bestuur in Nederland bestond in 2014 uit de  
volgende mensen: 

Voorzitter: Henri van de Ruitenbeek
Secretaris: Simon van der Woude
Penningmeester: Jan Willem Beltman

In september 2014 heeft er een wisseling plaatsgevonden in 
het Nederlandse bestuur. Voorzitter Gert van de Weerdhof, 
secretaris Ruben Stelpstra en algemeen lid Annelies Beltman-
Reinders zijn teruggetreden. 

3.3 BESTUUR IN NAMIBIË 

In Namibië bestond het bestuur in 2014 uit de  
volgende mensen: 

Voorzitter: Terlinah Mouton
Secretaris: Jeffrey Kasupi
Penningmeester: Wilfred van den Bosch
Algemeen lid: Jacobus Dreyer
Algemeen lid: Henri van de Ruitenbeek
Algemeen lid: Simon van der Woude

In september 2014 heeft er een wisseling plaatsgevonden 
in het Namibische bestuur. Door het terugtreden van de 
voorzitter en secretaris van het bestuur in Nederland zijn in 
het bestuur van Namibië de nieuwe Nederlandse voorzitter en 
secretaris toegetreden als algemeen lid. 

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. 
Op deze manier ontstaat betrokkenheid van de lokale mensen 
en instanties en zorgen we voor werkgelegenheid. Het is 
belangrijk dat het René Kids Centre uiteindelijk door de lokale 
bevolking wordt gedragen. Op dit moment worden Namische 
medewerkers aangestuurd door Nederlandse vrijwilligers. In 
de toekomst streven we er naar om het aantal Namibische 
medewerkers te vergroten en het aantal Nederlandse 
vrijwilligers te verminderen.

In 2014 waren er 8 (2013: 14) Nederlandse medewerkers. 
Eind oktober 2014 is Mathijs Wallenburg het team in Namibië 

komen versterken. Hij is verantwoordelijk voor alle HR-taken 
met betrekking tot de Namibische medewerkers. Daarnaast 
is hij onder meer verantwoordelijk voor de “RKC Hardap 
Championship Run”, de jaarlijkse run die het RKC organiseert 
in	 Namibië.	 De	 familie	 Drost	 is	 in	 december	 definitief	
teruggekeerd naar Nederland. Auke en Annemieke hebben 
inmiddels beiden een baan gevonden!

In 2014 waren er 10 (2013: 8) vaste lokale medewerkers.  
Hiervan waren er 8 fulltime aan het werk op het Kids Centre.  
Deze medewerkers vervulden de volgende functies: 
terreinmedewerker, leerkracht, assistent leerkracht, 
keukenmedewerker en schoonmaker. 

Een nieuwe functie in 2014 is keukenmedewerker. Hiervoor 
hebben we Sarah Beukes aangenomen. De grote keuken is in 
2014 afgemaakt en dagelijks worden er grote maaltijden bereid 
voor de kinderen uit Block E. Salmon Richter was in 2014 de 
eerste Namibische onderwijzer en zal vanaf 2015 getraind 
worden om het hoofd van de schoolklassen te worden.

In 2014 zijn er 4 verschillende personen geweest die op het 
RKC zijn gestart met een opleiding tot onderwijzer. Helaas heeft 
geen van deze personen de opleiding ook kunnen voltooien. 

Tot slot waren er begin 2014 6 (2013: 17) Namibische kidsclub-
medewerkers. Om verschillende redenen is het aantal teruggelopen. 
De werkzaamheden zijn overgenomen door onze vaste lokale 
medewerkers. De groep Namibische naaldwerkmedewerkers 
bestond in 2014 uit 10 personen (2013: 6).

Er zijn in totaal 5 teamdagen geweest in 2014. Het doel 
van deze teamdagen is primair de eenheid in het team te 
bevorderen. Om goed samen te kunnen werken en om met 
elkaar de juiste richting op te gaan is eenheid erg belangrijk, 
vooral in een team met verschillende culturen, kerkelijke 
achtergronden en persoonlijkheden.
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4. DE PROGRAMMA’S

Op het Kids Centre hebben we verschillende programma’s. 
In 2014 is het aantal programma’s toegenomen. Nieuw zijn de 
Kidsclub Outreach ziekenhuis en pre-school, de Youth Alpha 
en de Youth Alpha follow-up. De volgende activiteiten vinden 
plaats op het René Kids Centre (zie afbeelding).

4.1 KIDSCLUB

Elke maandag is er Kidsclub. Alle kinderen uit Rehoboth in 
de leeftijd van 4 tot 15 jaar zijn welkom. De Kidsclub werd in 
2014 aangestuurd door één Nederlandse medewerker, samen 
met 12 Namibische medewerkers. In 2014 waren er gemiddeld 
325 (2012: 250, 2013: 375) kinderen per Kidsclub. Tijdens de 
laatste	 Kidsclub	 voor	 de	 zomervakantie	 werd	 dit	 aantal	 flink	
overschreden, er waren 620 kinderen! Elke Kidsclub wordt 
zingend begonnen met de kinderen. Daarna is het tijd voor 
het optreden van Corwo en Brendo. Corwo en Brendo zijn 
het Nederlands/Namibische clownsduo, dat het thema van 
de middag introduceert. Na de introductie gaan de kinderen 
in acht leeftijdsgroepen uiteen om vervolgens van hun vaste 
juf of meester een Bijbelverhaal te horen en een verwerking te 
doen in de vorm van een spel, kleurplaat of knutselactiviteit. 
Uiteindelijk gaan alle kinderen naar huis nadat ze een dubbele 
boterham met jam en een appel hebben gekregen. Bij de 

Hieronder hebben we van elke activiteit de vorderingen van 
het afgelopen jaar beschreven. Daarnaast hebben we nog 
een aantal andere activiteiten, die nog volop in ontwikkeling 
zijn, beschreven. 

laatste Kidsclub van dit jaar zijn we begonnen om een warme 
maaltijd uit te delen, dit willen we in 2015 voortzetten.

4.2 KIDSCLUB OUTREACH

In september 2013 zijn we begonnen met de Kidsclub Outreach. 
Een project waarin we uit willen reiken naar de kinderen in 
Rehoboth. We willen het evangelie niet alleen brengen aan de 
kinderen op het centrum, maar ook op andere plekken. Elke 
woensdagmiddag gaat er een team van 5 Namibische en 1 
Nederlandse medewerker op uit om op een andere locatie 
Kidslcub te houden. Dit wordt afgewisseld op twee verschillende 
plekken, in Kawukiland (een wijk in Rehoboth) en bij Bahnhof 
(het station van Rehoboth). Een half uur voor aanvang wordt er 
op de plek rondgereden om te laten weten dat er Kidsclub is in 
de wijk. Het clownsduo, Corwo en Brendo, zorgt elke week voor 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Team/gebed

Schoolklas Schoolklas Schoolklas

Huiswerkklas/ 
gevangenis

Huiswerkklas Huiswerkklas
/gevangenis

Outreach

Radio

Naaldwerk-
groep

Outreach

Kidsclub Kidsclub Outreach

Naaldwerkgroep

Naaldwerkgroep

Team/gebed

Team/bidstond

Team/gebed

Bijbelstudie

Youth Alpha Youth NightYouth Alpha follow-up

ACTIVITEITEN
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een introductie, er is tijd om te zingen, er is een boodschap 
of verhaal en een verwerking in de vorm van een spel of een 
opdracht op papier. Aan het eind van de middag is er voor elk 
kind een dubbele boterham met jam. Gemiddeld waren er 80 
kinderen in Kawukiland en 70 kinderen bij Bahnhof. 

Sinds 2014 reiken we ook uit naar twee pre-schooltjes in Block E 
en naar het plaatselijke ziekenhuis. We doen dit op de dinsdag- 
en donderdagmiddag. We bieden hier een programma van 
ongeveer een uur aan. Dit onderdeel wordt volledig geleid door 
één van onze Namibische medewerkers. We willen zo nog meer 
kinderen bereiken met het evangelie en we bieden daarnaast 
een leuk programma voor de kinderen.

4.3 SCHOOLKLAS

Onze schoolklas, die aangeboden wordt op de dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend, focust zich op jongeren 
die hun basisschool niet hebben afgemaakt en te oud zijn om 
terug te gaan naar de reguliere school. In 2014 hadden we in 
de eerste week een grote opkomst van 27 jongeren. De groep 
bestond uit een gemêleerd gezelschap:
• jongeren met dyslexie; door hun leesproblemen 
 redden ze het niet op school;
• jongeren die al jaren voor zichzelf zorgen; 
	 zij	hebben	geen	financiën	voor	school;
• jongeren die een beetje “stout” zijn; 
 zij zijn geschorst en niet langer welkom;

We geven vakken als lezen, rekenen, Engels, theorievakken 
als aardrijkskunde en biologie, maar ook praktijkvakken zoals 
koken, sport en creativity (handvaardigheid). Door alles heen 
proberen we ze bij te brengen dat God van ze houdt en een 
plan met ze heeft, dat er dus altijd hoop is. 

We hebben 4 klassen en in 2014 hadden we voor het eerst 
een examenklas, waarin 3 jongeren begonnen aan hun laatste 
jaar. Zij hebben geleerd om een CV te maken en een brief 
te schrijven, op de computer te werken, om hun dromen na 
te jagen door hard te werken, je goed te presenteren en het 
beste te geven op je werk. We hebben voor alle 3 een werkplek 
gevonden, één bij een supermarkt, één bij een restaurant en 
één bij een elektricien. De één heeft het beter volgehouden 
dan de ander, hun moeilijke thuissituaties en opvoeding blijven 
natuurlijk een grote rol spelen. 

In 2014 zijn we ook weer op kamp geweest. Onze jongeren 
doen na schooltijd klusjes, zoals stoepen vegen of een klas 

schoonmaken, etc. Op deze manier kunnen ze plastic muntjes 
verdienen die ze in onze eigen shop, waar we levensmiddelen, 
toiletartikelen en kleding verkopen, kunnen uitgeven. Ook 
kunnen ze sparen om mee te gaan op kamp. Tenslotte, als je iets 
wilt bereiken in je leven, moet je er wel iets voor doen. Dingen 
komen niet vanzelf aanwaaien. In 2014 zijn er 7 jongeren mee 
geweest op kamp naar Etosha en Waterberg. Een week van 
hun leven waarin ze allerlei dingen zien, proeven en ervaren die 
allemaal nieuw zijn. Een tijd die ze nooit zullen vergeten.

Om onze jongeren een kans op een hoopvolle toekomst te 
geven, werken we met kleine klassen en worden ze ingedeeld 
op hun eigen niveau, ongeacht hun leeftijd. Onze leerkrachten 
moeten	 flexibel,	 streng	 en	 meelevend	 zijn.	 Veel	 van	 deze	
jongeren hebben moeite met gezag en structuur van school, 
omdat ze beiden niet hebben meegekregen in hun opvoeding 
en dan is de puberteit niet de makkelijkste periode in je leven 
om hier mee te beginnen. Dit is ook de reden dat in 2014 
veel kinderen zijn afgevallen. Gelukkig zijn er weer nieuwe 
aangesloten en hebben we het jaar afsloten met 16 jongeren. 
Dat er zoveel kinderen afvallen kan gezien worden als een 
teleurstelling of een falen, maar bekijk het eens van de andere 
kant. Ondanks het feit dat:
• er meisjes zwanger worden;
• er jongens in aanraking komen met de politie;
• bijna niemand ouders heeft om ze wakker 
 te maken en naar school te sturen;
• ze vrienden hebben die naar de vuilnisbelt 
 gaan of verslaafd raken aan drugs en drank;
• hun hele leefomgeving geen hoop biedt;

hebben 16 jongeren een schooljaar afgerond, nieuwe dingen 
geleerd, nieuwe talenten ontdekt, gezond gegeten, in een 
structuur geleefd en geleerd dat er een God is die om ze geeft. 
Zij hebben het volgehouden! Voor hen betekent het RKC “hoop 
voor de toekomst”!

4.4 HUISWERKKLAS

De huiswerkklas is een middagprogramma voor kinderen die in 
de ochtend naar de reguliere school gaan. De kinderen die in 
de middag naar de huiswerkklas komen hebben allemaal één 
ding gemeen, ze hebben een slechte thuissituatie. Hun ouders 
kijken niet naar ze om, zijn verslaafd aan drank of werken 
op een boerderij ver buiten Rehoboth. Drie middagen in de 
week komen de kinderen bij ons voor huiswerkbegeleiding, 
een warme maaltijd, rekenen, lezen, sport en Bijbelse les. De 
kinderen van graad 5 tot en met 7 krijgen ook social studies 
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en natural science & health. Aan het eind van de middag 
krijgen de kinderen een broodmaaltijd mee naar huis voor de 
volgende ochtend. Ook voorzien wij in de schoolmaterialen en 
schoolkleding die nodig zijn voor de reguliere school. In januari 
2014 zijn we gestart met 50 kinderen (2013: 45). Gedurende het 
jaar zijn er 5 kinderen afgehaakt. Zij hebben besloten niet meer 
verder te gaan met school. Dat betekent dat ze ook niet meer 
naar de huiswerkklas kunnen komen. Twee meisjes zijn naar 
een pleeggezin gegaan en hebben nu een goed thuis.

Visie 2015:
In 2015 zullen we voor 55 kinderen plek bieden binnen de 
huiswerkklas. De opzet zal blijven zoals hij is. Om ook het 
creatieve talent ruimte te bieden, zullen we in de middagen 
creatieve lessen gaan inpassen.

4.5 NAALDWERKGROEP

In het afgelopen jaar heeft de naaldwerkgroep veranderingen 
doorgemaakt, waar wij positief op terugkijken. Zo zijn we van 
1 middag naar 2 middagen in de week gegaan, waarbij we 10 
naaldwerkvrouwen werk mochten aanbieden. Naast de lessen 
die onze Nederlandse medewerkster verzorgde, hebben we 
ook externe hulp gekregen. Mevrouw Dax heeft ons team 
versterkt en lessen gegeven op de naaldwerkmachine. 

Later in het jaar kwam mevrouw Anana haar schildertalenten 
bij ons inzetten, door de vrouwen kennis te laten maken met 
patronen schilderen op doek. De vrouwen hebben hiervan 
genoten. Het waren keer op keer nieuwe, verfrissende lessen 
die bijdroegen aan de ontwikkeling van hun creativiteit. 
Daarnaast heeft onze Nederlandse medewerkster samen 
met twee andere vrouwen van de naaldwerkgroep de winkel 
ingericht. Als u nu eens “een draai komt maken” (een bezoek 
komt brengen) op het René Kids Centre, bezoekt u dan ook 
onze mooie winkel met handgemaakte spulletjes van de 

naaldwerkvrouwen, maar ook van Jakobus Dreyer en Monica. 
Ze zijn er enorm trots op. Naast dit mooie werk op de maandag- 
en woensdagmiddag is onze Nederlandse medewerkster ook 
een aantal keer in het ziekenhuis geweest om de vrouwen bij te 
staan tijdens de bevalling. De vier zwangere vrouwen mochten 
stuk voor stuk gezonde kinderen ter wereld brengen. Hier zijn 
wij onze God enorm dankbaar voor. En wat is het dan toch een 
zegen om ze een paar dagen later weer te mogen verwelkomen 
op de naaldwerkgroep, zodat ze voor hun pasgeboren kindje 
luiers en eten kunnen kopen. Naast al deze leerzame dingen 
hebben we ook leuke dingen met ze gedaan. Zo was er eind 
augustus een bakker op bezoek en hebben we boterkoek en 
chocoladecake	leren	bakken.	Met	zijn	allen	op	de	waterfiets	en	
in	de	kano’s	en	gezellig	een	film	kijken	en	chocola	eten	op	de	
Ladies Night!

4.6 YOUTH NIGHT

Elke vrijdag is er jeugdavond voor de tieners van de middelbare 
school. Deze avonden worden afgewisseld met een thema, 
aanbidding,	film	of	boys-	en	girlsnight.	Zo	zijn	wij	een	plek	waar	
tieners bij elkaar komen, een leuke avond hebben en kunnen 
groeien in geloof. De avond begint met een inloop, vervolgens 
krijgen de jongeren te eten en daarna begint het programma. 
Het afgelopen jaar waren er in het eerste trimester gemiddeld 70 
tieners, in het tweede trimester ongeveer 40 à 50 tieners en in 
het laatste trimester rond de 80 tieners. Het tweede trimester valt 
in de winter, een periode waarin het koud is en ook vroeg donker. 
Dit verklaart waarom er op dat moment minder tieners kwamen.

Visie 2015: 
De Youth Night zal ongeveer hetzelfde zijn als het afgelopen 
jaar. Een plek waar tieners in aanraking kunnen komen met 
het christelijk geloof en ook opgebouwd kunnen worden. Voor 
verdieping kunnen ze deelnemen aan de Youth Alpha en 
vervolgens de Youth Alpha follow-up.

4.7 YOUTH ALPHA  
Tijdens de Youth Nights zijn er tieners die een keuze voor God 
maken en graag meer willen leren over het geloof. Wij nodigen 
deze tieners uit voor Youth Alpha. We komen 9 weken achter elkaar 
elke maandag bij elkaar. Ook gaan we samen op kamp. Tijdens 
deze avonden eten we samen, hebben we tijd van aanbidding, 
wordt er iets uit het Woord gedeeld en gaan we vervolgens uiteen 

in groepjes om door te praten over de onderwerpen. Elk trimester 
hadden we gemiddeld 25 tieners die hieraan deelnamen.

Visie 2015:
De visie blijft hetzelfde als die van het afgelopen jaar. De opzet 
van de avonden is goed en de jongeren vinden het prettig.
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4.8 YOUTH ALPHA FOLLOW-UP

Wanneer tieners de Youth Alpha hebben afgerond, is er een 
vervolg. De follow-up bieden we aan om er voor te zorgen, 
de kans kleiner te maken, dat de tieners terugvallen in hun 
oude leven en om ze te stimuleren om te blijven leren en 
verdiepen. Elke dinsdagavond komen we bij elkaar. We eten 
samen, hebben tijd van aanbidding en daarna hebben we een 
afwisselend programma. De ene keer is het een praatje, de 
andere keer een Bijbelstudie. Ook gaan we op outreach om 
andere mensen over God te vertellen. De onderwerpen gaan 
dieper dan bij de Youth Alpha.

In 2014 is de follow-up in het tweede trimester gestart. We hebben 
toen uitgeprobeerd waar de tieners behoefte aan hebben. In het 
tweede trimester kwamen er ongeveer 10 tieners. In het derde 
trimester is dit gegroeid naar 25.

Visie 2015:
In 2015 zullen we vaker thema’s aanbieden waar de tieners zelf 
graag meer over willen weten. We hopen dat ze hierdoor meer 
zullen groeien en ook echt een relatie met God zullen opbouwen.

4.9 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 met betrekking tot 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 hem/haar zo mogelijk door 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 Kidsclub 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 
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 2014 hebben we 15 huisbezoeken afgelegd voor eventueel 
beschikbare plekken. Daarnaast zijn er 60 follow-up bezoeken 
gedaan bij onze huidige kinderen. 

4.10 SOCIAL WORK

In 2014 heeft het RKC een social worker vanuit Nederland 
aangesteld. Naast de huisbezoeken die hierboven staan 
beschreven en het contact met de plaatselijke social 
worker, is de social worker ook betrokken bij het school- en 
huiswerkprogramma. Ze biedt aan de schoolklas en huiswerkklas 
lessen in sociale vaardigheden aan. Hierin behandelt ze 
onderwerpen zoals zelfbeeld, emoties en sociale omgang. 
Daarnaast voert ze elke week individuele gesprekken met de 
kinderen uit het programma. Ze maakt tijdens deze gesprekken 
gebruik van een spel met vragenkaartjes en het ik-boek om 
spelenderwijs in gesprek te gaan met de kinderen.

Visie 2015:
In 2015 blijven de taken van de social worker hetzelfde.

4.11	NIEUWE	PROGRAMMA’S

In november 2014 hebben we een fantastische opening van 
het gebouw gehad. We hebben die avond optimaal gebruik 
gemaakt van de zaal. Ook de keuken en alle andere ruimtes zijn 
af en in gebruik. 

Dit nodigt uit om nieuwe programma’s op te zetten of andere uit 
te breiden. We willen u hieronder graag onze visie geven op een 
aantal nieuwe programma’s voor 2015.

Events
Het RKC richt zich nu voornamelijk op kinderen en jongeren. 
Toch zou het mooi zijn om een lichtend licht en een zoutend zout 
te zijn voor alle doelgroepen. Daarom hebben we voor 2015 een 
eventskalender opgesteld. Eén keer in de maand wordt er een 
event georganiseerd voor een bepaalde doelgroep. Op deze 
manier worden er meer mensen bekend met/betrokken bij het 
RKC en hebben we de kans het evangelie aan een bredere 
doelgroep uit te dragen. 

We hebben een mooie grote zaal en keuken en dit biedt 
meerdere mogelijkheden. Het wordt een jaar van uitproberen, 
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zodat we aan het eind van het jaar kunnen evalueren met welke 
groepen een vervolg kan worden ingezet. 

Events worden georganiseerd voor 20+, mannen, vrouwen, 
opa’s en oma’s, gehandicapten, etc. We verwachten op deze 
events zo’n 100 mensen, afhankelijk van de doelgroep en de 
activiteit. Voor elk event is er een werkgroep die alles uitdenkt 
en organiseert. 

Chain Breakers Course 
Als er mensen zijn die hun leven aan God willen geven of graag meer 
willen leren over God, dan zijn ze welkom op de donderdagavond, 
als we een Chain Breakers Course aanbieden. Deze avonden eten 
we samen, hebben we tijd van aanbidding, doen we een praatje 
en gaan we uit elkaar in groepen om samen door te praten en te 
bidden. Het doel van deze avonden is om ze discipelen van Jezus 
te maken en samen met hen te zoeken naar het plan van God met 
hun leven. We verwachten ongeveer 30 deelnemers per avond. Dit 
aantal kan oplopen gedurende het jaar. 

Youth Leaders Course
Aangezien de Youth Alpha follow-up steeds groter wordt, 
maar we het wel zo persoonlijk mogelijk willen houden, zijn 
we begonnen met het opleiden van 10 (oudere) tieners tot 
jeugdleider. Zij krijgen onderwijs aangeboden over leiderschap, 
geestelijke onderwerpen en samen bereiden we de Bijbelstudie 
voor. Tijdens de follow-up leiden zij dan hun eigen groepje tijdens 
de Bijbelstudie. Elke maandag komen we een uur bij elkaar.

Meidentijd
Veel meiden in Rehoboth hebben geen vertrouwen in zichzelf, ze 
weten niet wie zij zijn in Christus en ook weten zij niet wat God van 
hen denkt. Elke maandag komen er ongeveer 10 à 15 meiden bij 
elkaar om te bouwen aan hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

Studyhall
Veel kinderen halen geen goede resultaten op school.  
De oorzaken hiervan zijn dat:
• veel kinderen geen goede omstandigheden 
 hebben om thuis hun huiswerk te kunnen maken;
• ze geen ouders hebben die ze ondersteunen 
 of kunnen helpen;
• ze geen rustige plek hebben om te kunnen leren;
• veel kinderen in een “blikkie” wonen zonder stroom. 
 Als het ’s avonds al vroeg donker is, kun je geen 
 huiswerk maken. 

Middelbare schoolkinderen die serieus zijn over hun schoolcarrière 

willen wij graag de kans bieden om in een rustige omgeving hun 
huiswerk te maken, om zo hun kansen te vergroten op goede 
schoolresultaten. De studyhall zal plaatsvinden op de dinsdag-, 
woensdag- en donderdagmiddag. Tussen half 3 en half 5 kunnen de 
jongeren binnenkomen en huiswerk maken. 

Activityhall
Op een goede en positieve manier ontspannen is er voor veel 
jongeren niet bij. Hier zijn weinig tot geen mogelijkheden voor in 
Rehoboth. Daarnaast willen wij graag de sportieve en creatieve 
talenten van kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen. 
Kinderen in de middelbare school leeftijd willen wij graag deze 
mogelijkheid bieden. We willen vanaf februari 2015 beginnen 
met de activityhall. Ze kunnen deelnemen aan de volgende 
activiteiten: voetbal, netbal, gitaarles, dans/drama en koor. 
Elke vrijdagmiddag tussen half 3 en half 5 bieden we deze 
mogelijkheid aan voor ongeveer 80 jongeren.

4.12  LESGEVEN IN DE GEVANGENIS

In 2014 bezochten we weer 2 middagen in de week de 
gevangenis van Rehoboth. Hier zitten elk jaar weer meerdere 
minderjarige jongens vast voor soms maanden tot een jaar, 
wachtend op hun straf of vrijlating. 

De ene week zijn er 3 jongeren, de andere week 8. Sommigen 
zitten er maar voor een korte tijd. Wij komen juist voor de 
jongeren die er maanden zitten. Deze minderjarige jongens 
delen één cel die aangevuld kan worden tot 17 jongeren. Het 
toilet en de douche zijn in de cel. Ze komen niet buiten, alleen op 
het bezoekuur op zondagmiddag, maar dan moet er wel bezoek 
voor ze komen. Voor veel van deze jongens geldt dat ze aan 
hun lot overgelaten worden, familie geen belangstelling toont en 
niemand ze komt bezoeken. Dit betekent nooit frisse lucht en 
nooit andere gezichten dan die van je celgenoten. 

Op de middagen dat we lessen aanbieden beginnen we met het 
belangrijkste en dat is God. Samen over Hem leren, lezen in de 
Bijbel en bidden. Vervolgens geven we les in lezen, Engels en 
maths (rekenen). Van deze vakken krijgen ze opdrachten mee 
die ze in hun cel kunnen maken.

Voor deze jongens is het misschien wel het belangrijkste om te 
merken dat er mensen zijn die om ze geven, die moeite voor ze 
doen, waardoor ze de liefde van God leren ervaren. 

In 2014 hebben we 2 jongens terug kunnen helpen naar de 
reguliere school en hebben we een jongen op het RKC kunnen 
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laten werken voor een half jaar. Op deze manier hopen we 
ze te laten zien dat ze succesvol in iets kunnen zijn en dat er 
een tweede kans is om het goed te doen. Natuurlijk werkt het 
niet altijd zo. Veel jongens komen terug in dezelfde situatie: ze 
moeten voor zichzelf zorgen, er zijn geen ouders, er is geen 
eten, maar er zijn wel weer dezelfde oude vrienden, drank, etc. 
In 2015 willen we graag deze lessen blijven geven en we hopen 
dat we deze jongens kunnen helpen om nieuwe dromen te 
hebben en plannen te maken voor hun leven.

4.13  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.

4.14 SPORT 

Het René Kids Centre heeft al een aantal jaren een running 
team dat bestaat uit twee jongens uit Rehoboth: Wendelinus 
Amesho en Johannes Skrywer. In 2014 hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met 5 andere toprenners, die zich vervolgens ook 
bij het team hebben aangesloten. Vanwege een politieopleiding 
van 8 maanden hebben deze atleten niet deelgenomen aan 
wedstrijden dit jaar. Hieronder ziet u een aantal resultaten van 
Wendelinus en Johannes van het afgelopen jaar:

Dit is niet het enige wat we op het gebied van hardlopen hebben 
gedaan. Op 8 november 2014 mochten we alweer de vijfde editie 
van onze eigen hardloopwedstrijd meemaken, het “RKC Hardap 
Championship”. Ongeveer 75 deelnemers hebben hieraan 
deelgenomen, waaronder de topatleten uit Namibië. Dit jaar kon 
er gekozen worden voor de 10 km en voor de halve marathon. 
Daarnaast was er een funrun voor de kinderen (1 km). Aansluitend 
op de marathon was er ook een druk bezochte fundag! 

Dagelijks wordt er gebruik gemaakt van onze pannakooi, 
bijvoorbeeld voor sportlessen van kinderen uit de schoolklassen. 
Ze krijgen op deze manier een kans om op een mooi grasveld 
te spelen, iets wat je in Rehoboth maar weinig terugvindt. 
Daarnaast wordt de pannakooi wekelijks intensief gebruikt door 
een vaste groep voetballende jongens. 

 Johannes Wendelinus
Grand	prix	track	and	field	10	km		 3e	plaats
Gaborone halve marathon Botswana 2e plaats (10 km) 2e plaats
Dr. Sam Nujoma halve marathon 4e plaats 3e plaats
Track	and	field	1500	meter	 1e	plaats
Street mile Windhoek 3e plaats
Omaruru 10 km 2e plaats
Old mutal Victory race Oshakati halve marathon 1e plaats (5 km) 2e plaats
Omaruru street mile  3e plaats
Old mutal Victory race Swakopmund halve marathon 4e plaats (5 km) 4e plaats
RKC Hardap Championship 10 km  5e plaats
Track	and	field	5	km	 	 2e	plaats

PR-tijden Wendelinus
PR 10 km op de weg 0:30:50
PR 10 km op de baan  0:30:36 
PR halve marathon (21.1 km) 1:05:36 
PR 5 km  0:14:49

RUNNING RESULTS
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Na vijf jaar bouwen is dan eindelijk het hoofdgebouw 
klaar. We zijn in 2014 ook weer rijkelijk gezegend 
met	 financiële	 middelen,	 waardoor	 we	 de	 opening	
in november mochten vieren, tot eer aan onze Heer! 
Overigens moest er nog wel het nodige gebeuren om 
überhaupt een gebouw te hebben om te openen.

Medio 2014 is een professionele keuken geïnstalleerd 
voor het bereiden van koude en warme maaltijden voor 
een groot publiek. In de grote zaal is een professionele 
audio- en video-installatie geïnstalleerd ter ondersteuning 
van diverse programma`s/activiteiten. Alle ruimten in het 
gebouw zijn verder ingericht en voorzien van meubilair. 
Voor de opening in november 2014 zijn de laatste 
afwerkingspunten afgerond.
 
Het uiteindelijke resultaat is overweldigend! 

Wij beschikken nu over een multifunctioneel gebouw waarin 
we de kinderen die één van de programma’s bezoeken op een 
prachtige manier kunnen helpen.

Het hoofdgebouw mag dan klaar zijn, maar we zijn er nog niet 
helemaal. Zo zijn er voor 2015 op het RKC-terrein nog een 
aantal zaken die we graag zouden willen invullen:
• de aanleg van twee multifunctionele sportvelden  
 voor o.a. netbal en basketbal;
• het aanbrengen van een frame met netten  
 op de pannakooi;
• de bestrating van het terrein;
• de bouw van een schuur/garage.

We kijken met verwachting uit naar wat we mogen gaan 
realiseren in 2015.

5. DE BOUW VAN HET CENTRUM

HET UITEINDELIJKE  
RESULTAAT IS 
OVERWELDIGEND!
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6. GRAND OPENING

Op 9 november 2014 stond de grand opening van het René 
Kids Centre gepland. Dit viel samen met de ondernemersreis 
en dat kwam goed uit, want wat moest er nog veel gebeuren 
voordat het feest kon losbarsten. Het tegelwerk buiten en 
binnen was nog niet af, het podium was nog onbekleed, de 
geluidsapparatuur moest nog weggewerkt worden in het 
podium, er moest nog geschilderd worden, de toiletten bij 
de entree moesten nog geïnstalleerd worden en ga zo maar 
door. Ook moesten de ruimtes natuurlijk schoongemaakt en 
versierd worden. Gelukkig waren er onder de ondernemers 
een aantal zeer handige mensen en was alles na hard 
werken op 9 november tiptop in orde.

Op de dag van de opening werden alle medewerkers in het 
zonnetje gezet door middel van een prachtige boottocht 
op het meer bij de Oanobdam. Tijdens de boottocht was 
er een heerlijk buffet. Teruggekomen bij het RKC was er 
een receptie voor alle betrokkenen en belangstellenden: 
schoolhoofden, social workers, kerkleden, etc. De receptie 
werd opgevrolijkt door een dans- en zanggroep van het 
RKC. Wat een talent is er aanwezig bij de lokale jeugd! Toen 
werd het nog even spannend, want uitgerekend op deze 
zondag was aangekondigd dat de “krag” (elektriciteit) er 
van 12.00 tot 17.00 uur af zou zijn. In Namibië is het dan niet 
vanzelfsprekend dat om 17.00 uur ook inderdaad de “krag” er 
weer op gaat! Onze God stelde ons niet teleur en verhoorde 
onze gebeden, want om 16.55 uur ging het licht aan!

Als feestelijke afsluiting kwam de band “Clive and the now 
generation” spelen. Dansend, zingend, lovend en prijzend 
is	het	RKC	officieel	in	gebruik	genomen.	Wat	een	feest	en	
wat geweldig om dit mee te mogen maken! Wat is het gaaf 
om te zien dat wat 7 jaar geleden begon als een droom, nu 
werkelijkheid is geworden! God is trouw, Zijn plannen falen niet!

“Come to me, all you 
who are weary and 
burdened, and I will 
give you rest.”

(Matthew 11:28)
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7. FINANCIËN

7.1 JAARCIJFERS 2014

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 - NEDERLAND IN €

The great thing to 
remember is that though 
our feelings come and go 
God’s love for us does not.

C.S. Lewis

BALANS 31 december 2014 31 december 2013

ACTIVA

Vlottende Activa 1.294 150

Liquide middelen 49.884 59.024

TOTAAL ACTIVA 51.178 59.174

PASSIVA

Kapitaal

Kapitaal per 1 januari -5.211 13.074

Exploitatieresultaat 12.285 -18.285

Kapitaal per 31 december 7.074 -5.211

Overlopende passiva 26.104 32.884

Schulden

Renteloze lening HdB 0 7.500

Renteloze lening DdJ 18.000 24.000

Totale schulden 18.000 31.500

TOTAAL PASSIVA 51.178 59.174
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BATEN Begroot 2015 Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen 195.000 154.230 272.500 227.513

Giften Benjamin Kids 27.500 23.569 25.000 24.247

Sponsoracties 100.000 124.057 72.500 86.100

Sport 5.000 4.454 6.000 10.179

Microkrediet 0 190 15.000 2.750

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 327.500 306.501 391.000 350.788

SOM DER BATEN 327.500 306.501 391.000 350.788

LASTEN

Besteed aan doelstelling

René Kids Centre, Rehoboth, Namibië 272.000 243.351 352.000 345.239

Agraproject 5.000 0 0 0

Giften aan andere organisaties 0 1.500 0 0

Totaal besteed aan doelstelling 277.000 244.851 352.000 345.239

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten sponsoracties 15.000 23.258 22.500 18.503

Publiciteit 9.000 8.669 3.000 2.871

Onderhoud website 1.250 1.068 300 259

Vergoeding vrijwilligers 42.000 36.477 30.000 19.500

Sponsoring vrijwilligers -28.000 -28.065 -30.000 -18.000

Totaal kosten eigen fondsenwerving 39.250 41.407 25.800 23.133

Beheer en administratie

Bankkosten 800 789 1.000 843

Algemene kosten 3.600 3.554 1.000 911

Huur kantoorruimte 6.000 2.385 0 0

Kosten vliegtickets 0 41.475 0 28.718

Bijdrage deelnemers 0 -40.245 0 -29.769

Kosten beheer en administratie 10.400 7.958 2.000 702

SOM DER LASTEN 326.650 294.216 379.800 369.074

Exploitatieresultaat 850 12.285 11.200 -18.285

Kengetallen

Bestedingspercentage doelstelling 85% 80% 90% 98%

t.o.v. totale baten

Bestedingspercentage doelstelling 85% 83% 93% 94%

t.o.v. totale lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 - NEDERLAND IN €
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BALANS 31 december 2014 31 december 2013

ACTIVA   

Vaste Activa   

Grond, gebouwen en inrichting 10.873.788  8.127.212  

Auto's 67.671  159.870  

Totaal Vaste Activa 10.941.459  8.287.082

   

Vlottende Activa   

Transitoria -148.881  422.283  

Totaal Vlottende Activa -148.881  422.283

   

Liquide middelen 25.495  91.530

TOTAAL ACTIVA  10.818.072  8.800.895

   

PASSIVA   

Kapitaal   

Kapitaal per 1 januari 8.800.895  5.330.391  

Reservering liefdadigheid 42.550   

Exploitatieresultaat 1.974.627 3.470.504  

Kapitaal per 31 december 10.818.072  8.800.895

TOTAAL PASSIVA  10.818.072  8.800.895

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 - NAMIBIË IN N$

7. FINANCIËN
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BATEN Begroot 2015 Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013

Baten uit Nederland     

Donaties uit Nederland 2.576.725 3.434.558 5.205.247 4.436.025

Baten overig     

Overige baten 15.000 21.015 50.000 17.229

SOM DER BATEN 2.591.725 3.455.573 5.255.247 4.453.254

     

LASTEN     

Huisvestingskosten 255.250 265.003 192.000 118.352

Communicatiekosten 26.250 22.255 24.200 22.018

Kantoorkosten 24.500 19.578 22.000 12.750

Benjamin Kids 324.025 236.290 300.000 229.859

Agra 0 85.995 86.000 5.000

Sport 150.700 102.545 190.000 76.955

Microkrediet 0 0 0 27.063

Evangelisatie 90.000    

Autokosten 133.000 123.110 125.000 122.530

Afschrijvingskosten 439.682 245.207 357.039 109.256

Algemene kosten 44.600 90.334 48.050 36.433

Loonkosten lokale medewerkers 400.000 233.159 245.500 146.722

Giften aan andere organisaties in Namibië 38.400 57.470 8.500 8.953

Gederfde inkomsten 0 0 0 66.860

     

SOM DER LASTEN 1.926.407 1.480.946 1.598.289 982.751

Exploitatieresultaat 665.318 1.974.627 3.656.958 3.470.504

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 - NAMIBIË IN N$
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7. FINANCIËN

7.2 TOELICHTING JAARCIJFERS

Toelichting Nederland
Het jaar 2014 was een gezegend jaar. In nog steeds moeilijke 
economische omstandigheden mocht het René Kids Centre 
ruim 306.000 euro ontvangen aan giften (2013: 350.000 euro). 
Hoewel de algemene giften in 2014 terugliepen, mogen we 
terugkijken op een drietal prachtige sponsoracties, waarvan er 
twee op initiatief van ondernemers zijn georganiseerd. 

Het RKC golftoernooi leverde netto 25.000 euro op, de veiling 
en	 het	 benefietvoetbaltoernooi	 in	 Genemuiden	 samen	 ruim	
62.000 euro en de Tour de Baie Dankie ruim 10.000 euro. Hier 
zijn we erg blij mee. Het René Kids Centre streeft ernaar om 
90% van de giften te besteden in Namibië. Dit is in 2014 niet 
gelukt (80%) (2013: 98%). De reden hiervan is dat wij gekozen 
hebben om het eigen vermogen te versterken en hiermee een 
buffer op te bouwen voor eventueel mindere inkomsten uit 
giften en/of sponsoracties. Wij zijn God enorm dankbaar voor 
alle	financiële	steun	die	we	in	2014	hebben	mogen	ontvangen.	
Alle eer aan Hem!

Toelichting Namibië
In 2014 heeft Namibië voor ongeveer 3,4 miljoen Namibische 
dollars (N$) besteed aan diverse programmà s, activiteiten en aan 
de bouw van het centrum. In 2013 was dit ruim 4,4 miljoen N$.

De gemiddelde koers over heel 2014 was 14,4 N$ voor 1 euro, 
terwijl dit in 2013 12,8 N$  voor 1 euro was. Een gunstige stijging 
ten opzichte van het jaar daarvoor. Hierdoor hebben we meer 
projecten kunnen realiseren dan aanvankelijk gedacht.

De bouw van het hoofdgebouw is afgerond (inclusief aankleding) 
en in november feestelijk geopend. Ook konden de bestaande 
programma’s worden uitgebreid met nieuwe programma’s (o.a. 
events en de chain breakers course). Voor de controle van de 
Namibische jaarcijfers op juistheid en volledigheid is ook dit jaar 
weer gekozen voor EDB & Associates in Windhoek, Namibië. 
Een originele accountantsverklaring is op te vragen via info@
renekidscentre.com.

7.3 BUDGETTEN 2015  

De afgelopen jaren heeft de voltooiing van het hoofdgebouw 
en de inrichting hiervan centraal gestaan in de besteding van 
een groot deel van de beschikbare middelen. De begroting 
en de besteding van de beschikbare middelen zal vanaf 2015 
een andere fase ingaan. De focus zal in het budget volledig 
liggen op de exploitatie van het RKC. Daarvoor is voor elk 
onderdeel van de organisatie een budget opgesteld voor 
2015. Daarin is kritisch gekeken naar de uitgaven en is het 

budget, waar nodig, bijgesteld. De begroting zal echter wel 
toenemen, in lijn met de visie voor meer werkgelegenheid 
door het aannemen van lokale mensen en het uitbreiden van 
het schoolprogramma door de groei van het aantal kinderen 
in o.a. de huiswerkklas. 

In 2014 is de doelstelling – het hoofdgebouw afronden  
en volledig inrichten – behaald.
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Vertrouw altijd op de Heer, 
alleen op Hem, want de 
Heer is een rots sinds 
mensenheugenis.
Uit het bijbelboek Jesaja (Jesaja 26:4)

ROTS

Foto: Spitzkoppe, Namibië





8. BETROKKENHEID SPONSOREN

8.1 SAMENWERKING

De afgelopen jaren is het René Kids Centre gebouwd met 
giften van verschillende giftgevers (o.a. bedrijven, kerken, 
scholen, particulieren, etc.). Naast de programma’s van het 
RKC ontstond er visie om het RKC uit te breiden met andere 
pijlers, waaronder een agrarisch project en een recycling 
project. Het doel van beide projecten is o.a. het creëren van 
werkgelegenheid.

Het agrarisch project wordt gesponsord door Breman 
Installatiegroep uit Genemuiden. Breman heeft de grond en het 
hekwerk inmiddels aangeschaft en verder zullen ze middelen 
beschikbaar stellen voor o.a. het slaan van een waterput en 
de bouw van een beheerderswoning. De exploitatie komt voor 
rekening van het René Kids Centre, waarvoor sponsoring meer 
dan welkom is.
 
Het recycling project zal in 2015 zijn verdere uitwerking krijgen. 
Hiervoor werken we samen met een Nederlands bedrijf, dat 
bereid is gevonden om te helpen het project mogelijk te maken.
Daarnaast organiseert het RKC en/of één van de sponsoren ook 
met regelmaat events. Op de website, www.renekidscentre.nl, 
kunt u regelmatig lezen over deze events. 

8.2 SPONSOREN 

Het RKC 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. 

We zijn alle mensen die zich het afgelopen jaar (weer) hebben 
ingezet 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!

8.3 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 en een 

schooluniform aangeschaft en de kinderen worden voorzien 
van maaltijden. Daarnaast worden de kosten van de Kidsclub 
en de Youth Night hiervan gedeeltelijk betaald. 

In 2014 waren er 59 (2013: 70) sponsoren die deelnamen aan 
de Benjamin Kids. 

8.4 ONDERNEMERS 

In 2014 is er één (2013: 3) ondernemersreis georganiseerd. 
Vanwege de opening was deze groep groter dan normaal het 
geval is (28 personen). Het doel van de ondernemersreis 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 ondernemersreis weer als een 
succes ervaren. Het blijft een mooie gelegenheid om mensen 
in Nederland te laten zien wat we op het RKC 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:

“Saamhorigheid, blijdschap, verdriet, nabijheid van God, intens 
medeleven, onmacht, waardering, vermoeidheid, energie, 
inspiratie…, allemaal woorden die voor mij bij deze reis horen, 
herinneringen die ik graag nog lang vast wil blijven houden, 
totdat ik er weer heen kan!” 

Annemieke de Jong

“Het was een onvergetelijk ervaring om deel te nemen aan 
de ondernemersreis 2014. Het contrast tussen Nederland en 
Rehoboth Block E hebben veel indruk op mij gemaakt. Het is 
mooi en dankbaar om te zien welke bijdrage door het RKC 
wordt geleverd om Block E leefbaarder te maken. De Kidsclub 
heeft de meeste indruk op mij gemaakt.” 

Simon Harmens

8.5 JONGERENREIS

Geen zon, zee, strandvakantie, maar ruim 2,5 week 
vrijwilligerswerk verrichten in Afrika, op en rondom het René 
Kids Centre in Rehoboth. 28 jongeren en 6 volwassen leiding 
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gingen deze uitdaging aan afgelopen zomer! 

In de nieuwsbrief van oktober was het al uitgebreid te lezen, 
de belevenissen en ervaringen van de jongeren die deze reis 
ondernamen. Ook zij hebben een onvergetelijke tijd in Namibië 
gehad en met eigen ogen gezien hoe groot de nood op veel 
plekken is.

Hierbij ook van hen een tweetal reacties:

“Wat ik daar gezien heb, heeft mij binnenin geraakt. Het was 
een geweldige tijd, met een geweldige groep jongeren!” 

Christiaan

“Heel heftig om de armoede daar te zien, maar mooi om 
de liefde van God uit te kunnen stralen naar de mensen daar. 
Een indrukwekkende reis om nooit te vergeten!” 

Krista

8.6 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 2014 zijn we met een 
andere beheerder van de website in zee gegaan, waardoor het 
niet helemaal gelukt is om de doelstelling te halen.

In mei/juni 2015 wordt er een nieuwe website gelanceerd. We 
hopen dat deze dan dusdanig verbeterd is, dat de actualiteit, 
leesbaarheid, functionaliteit en informatievoorziening optimaal is. 

Ook zijn we actief op social media. Het RKC heeft een eigen 
Facebookpagina (www.facebook.com/renekidscentre), waar 
bijna wekelijks nieuws op verschijnt.

8.7 NIEUWSBRIEF

We hebben ook een nieuwsbrief. Alle geïnteresseerden  
en betrokkenen 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 2014 elk kwartaal een nieuwsbrief 
uit te brengen. In 2014 zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd 
en een jaarverslag. Zo hebben we ieder kwartaal onze 
achterban geïnformeerd.

8.8 NIEUWSFLITS

Vanuit de achterban kwam het verzoek om frequentere 
informatie. In 2015 gaan we daarom maandelijks een digitale 
nieuwsflits	 uitgeven.	 Dit	 is	 een	 A-viertje	 met	 enkele	 korte	
nieuwsitems. Er gebeurt maandelijks van alles op en rondom 
het	RKC.	Door	het	uitbrengen	van	deze	nieuwsflits	hopen	we	
de achterban nog beter op de hoogte te houden van wat er 
allemaal “aan gaat”!
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9. VOORUIT KIJKEN

9.1 ALGEMENE VERWACHTINGEN 

Zondag 9 november 2014 gaat als een historische dag de 
boeken	in:	de	officiële	opening	van	het	RKC	was	een	feit.	Een	
mijlpaal en dit werd groots gevierd met een geweldig feest. 
Deze dag was een dag van terugkijken en van vooruitkijken, 
gekscherend zei ik tegen alle (500) aanwezigen dat de zeven 
magere jaren voorbij waren en nu de zeven vette jaren voor de 
deur staan. Dit was niet helemaal ongemeend, omdat ik geloof 
dat na vele jaren van investeren en volharden er nu een sterk 
fundament staat, zowel fysiek als geestelijk. In de afgelopen 
jaren hebben heel veel mensen uit Namibië en Nederland 
meegeholpen om dit sterke fundament te mogen leggen. 
Dat gebeurde op verschillende manieren: de één reisde voor 
één of meerdere jaren af om letterlijk met de voeten in de 
blubber (woestijn!) te staan, een ander was betrokken vanuit 
de organisatie in Nederland en weer een ander deed dat door 
middel	van	financiële	ondersteuning.	Ook	de	lokale	bevolking	
(belangrijk) heeft de weg naar het RKC gevonden en heeft 
geweldig bijgedragen aan het fundament van het RKC. 

Als laatste het meest belangrijke: GEBED! Biddend zoeken naar 
Gods plan met het RKC en Rehoboth. Dat is niet zo eenvoudig 
als het lijkt. Dat vraagt om geloof, geduld, toewijding en stappen 
in gehoorzaamheid. We zijn heel erg dankbaar dat veel mensen 
biddend om het RKC stonden en nog steeds staan. “Als HIJ het 
huis niet bouwt, zwoegen de arbeiders tevergeefs.”
Ik wil een ieder die, op welke wijze dan ook, in de afgelopen 
zeven jaren iets heeft mogen betekenen om dit fundament te 
leggen, oprecht bedanken. “Verscheidenheid en toch één zijn.“

Vooruitkijkend: vanaf dat fundament mogen we uit gaan 
stappen om te oogsten, de zeven magere jaren omzetten in 

zeven vette jaren. Dit zal op vele manieren zichtbaar gaan 
worden in Rehoboth en op het RKC. 

Praktisch
• Het aantal FTE’s (lokale mensen) op het RKC  
 zal uitgebreid worden naar 15 mensen
• Er zullen nieuwe programma’s bij gaan  
 komen (o.a. evangelisatie/graad-12 schoolklas)
• Meer kinderen in alle programma’s  
 (zie programma’s elders in het jaarverslag)
• 30.000 warme maaltijden per jaar!
• Start agrarisch project (land aangekocht en hekwerk 
 geplaatst in 2014, zaaien september 2015) 
• Start recycling project (verwachting 1e helft 2016)
• Eerste opzet pleegzorg (1e helft 2016)
• Contacten met lokale autoriteiten

Geestelijk
Naast alle praktische zaken hebben we met elkaar een 
verlangen om meer geestelijk te groeien en daardoor ook 
geestelijk meer impact te krijgen op het RKC en in Rehoboth. 
Onder de bevolking in Rehoboth leeft dit ook steeds meer en 
daarin willen we de bevolking van Rehoboth dienen. In 2015 
willen we daarom extra tijd vrij maken om geestelijk meer body te 
krijgen en van daaruit ook de geestelijke oogst binnen te halen. 
Dit betekent onder andere dat jongeren/mensen een radicale 
keus voor Jezus maken en daarnaast ook los komen van alle 
gebondenheid. Jezus is gekomen om ons in de eerste plaats te 
redden, maar daarnaast is Hij ook gekomen zodat we vrij zullen 
zijn, los van alle gebondenheid! In 2015 zal gestart worden met 
een maandelijks programma dat gericht is op evangelisatie. 
Aansluitend op dit programma willen we in de tweede helft van 
het jaar een evangelisatiecampagne (weekend) houden.

Al met al zal 2015 een heel bijzonder jaar gaan worden en zie ik 
vol verwachting uit naar het eerste deel van De Oogst! U ook?

9.2	 PROGRAMMA’S	

We blijven ieder jaar groeien met nieuwe programma’s, meer 
kinderen en een hogere kwaliteit. Dit willen we graag voortzetten 
in 2015. In hoofdstuk 4 hebben we al een aantal nieuwe 
programma’s besproken, die we in 2015 zullen gaan starten of 
verder zullen uitbreiden. We kijken uit naar een jaar waarin we 
zoveel mogelijk kinderen en jongeren de hoop van het evangelie 
willen geven en ze de kans op onderwijs willen bieden! 

“2015: 
Het is  
nu tijd 
om te 
oogsten!”

René Ruitenberg
Oprichter René Kids Centre
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9.3 LANDBOUWPROJECT

Al een aantal jaren is er visie bij het RKC om een agrarisch project 
te starten. In 2014 hebben we eindelijk de eerste stappen mogen 
zetten door landbouwgrond (een plot van 4,6 hectare) aan te 
kunnen kopen op overigens wel een hele mooie plek, namelijk 
recht tegenover het RKC! Er is inmiddels een hekwerk om de 
aangekochte grond geplaatst en de grond is schoongemaakt 
van het grove vuil (glas, takken, boomstronken, etc.).

Het doel van het agrarisch project, dat de mooie naam RKC 
Rehoboth Farm heeft gekregen, is dat wij graag zelfvoorzienend 
willen worden. Daar waar nu veelal de verstrekte maaltijden 
vanuit sponsorgelden moeten worden betaald, willen we graag 
zelf verbouwde groenten en kruiden gaan gebruiken bij het 
RKC. De meeropbrengst zal verkocht kunnen worden aan de 
lokale supermarkten zodat er inkomsten zijn. Daarnaast willen 
we graag werkgelegenheid bieden aan o.a. kinderen uit het 
RKC schoolprogramma of aan mensen uit het dorp. Op die 
manier kunnen ze een inkomen verdienen en zo een hoopvolle 
toekomst opbouwen.

Verder is er contact gezocht met Farming Gods Way, een 
landbouworganisatie uit Zuid-Afrika, die landbouw bedrijft op 
Bijbelse principes. Een medewerker van deze organisatie is in 
2014 meerdere malen in Rehoboth geweest om mee te denken 
met o.a. een bewateringssysteem en een beplantingsplan.

Op het moment van het verschijnen van dit jaarverslag 
zijn we inmiddels ver gevorderd met de voorbereidingen 
van het bouwen van een beheerderswoning, het slaan van 
waterbronnen, het plaatsen van bijbehorende leidingen en het 
in fasen zaaien van de eerste zaden. 

9.4 SPORT 

We willen de pijler sport in 2015 gaan uitbreiden. Er zullen op het 
RKC-terrein twee multifunctionele velden worden gerealiseerd. 
Hiermee creëren we mogelijkheden om verschillende sporten 
en toernooien aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is netbal, 
een populaire sport bij de meisjes. Op deze manier krijgen 
de kinderen van Rehoboth nog meer kans om hun talenten te 
ontwikkelen op het gebied van sport.

Op 7 november 2015 zal er opnieuw een hardloopwedstrijd 
georganiseerd worden. Het doel is om minimaal te verdubbelen 
qua aantal atleten ten opzichte van 2014. Zo hopen we in 2016 
nog verder door te groeien en dan ook een volledige marathon 
te organiseren.

Met het running team hopen we in 2015 meer bekendheid te 
krijgen in Namibië. Daarnaast kunnen deze atleten ook een 
voorbeeld zijn voor de jeugd, door bijvoorbeeld clinics te 
geven op scholen. Hiermee willen we laten zien dat je iets kunt 
bereiken door talenten die God je heeft gegeven te gebruiken.

9.5 EVENTS IN NEDERLAND

In Nederland staan er in 2015 een aantal evenementen 
op het programma: 
• Op 13 juni 2015 wordt er in samenwerking met de
 ‘warmlopers’ een halve marathon georganiseerd in Zwolle 
• Op 28 mei 2015 vindt het jaarlijkse golftoernooi  
 plaats in Nunspeet 
•	 Voor	de	fietsliefhebbers	is	er	op	5	september	2015	
 weer de “Tour de baie dankie”
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We hopen dat dit jaarverslag van 2014 inzicht heeft gegeven in 
de ontwikkelingen bij het RKC. Met al datgene dat er gebeurt, 
blijkt dat het een dynamische organisatie is die continu in 
ontwikkeling is. We zijn ontzettend dankbaar voor alle zaken 
die gerealiseerd mochten worden. Het gebouw is klaar, het 
aantal Namibische medewerkers groeit en het aantal kinderen 
dat één van onze programma’s bezoekt neemt elk jaar toe. 

Vaak lijkt het of we weinig verschil maken omdat de problematiek 
zo groot is in Rehoboth, maar we kunnen nu zeggen dat er 
veranderingen zichtbaar zijn. Er staan nu meer en meer 
mensen in het dorp op die de situatie waarin ze verkeren niet 
meer accepteren en zich willen uitstrekken naar verandering. 

Er is nog een lange weg te gaan en de situatie in Block 
E blijft schrijnend, maar wij hebben geloof dat dit gaat 
veranderen! Wij hebben een God die trouw is aan Zijn Woord 
en wij vertrouwen erop dat wij een schakel mogen zijn om een 
ommekeer te realiseren. Belangrijk daarin is dat het evangelie 
wordt gedeeld met de mensen. Wij zien het RKC niet zo 
maar als een hulporganisatie die omziet naar kinderen in een 
kansarme situatie, maar wij zien het RKC als een plan van 
God. Dat maakt ons des te meer bewust van de belangrijke 
taak die we hierin hebben.
 
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 onze 
georganiseerde reizen. Een bezoek aan het centrum is een 
ervaring om nooit te vergeten. Het zou geweldig zijn als we, 
mede door uw hulp, ook in 2015 weer verder kunnen werken 
aan het realiseren van de missie van het René Kids Centre!

10. NAWOORD

Heeft u vragen over dit verslag, 
over het doen van giften of over 
andere onderwerpen, dan kunt u 
contact met ons opnemen via  
info@renekidscentre.nl.
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www.renekidscentre.nl

Stichting René Kids Centre
Postbus 31
8080 AA Elburg
 
KvK: 08165928
ANBI: 8186 75 184
IBAN: NL40RABO0124702341

Contact
Tel: 06 - 543 974 85
E-mail: info@renekidscentre.nl

Financiën  
Jan Willem Beltman
E-mail: penningmeester@renekidscentre.nl

Rehoboth,
Namibiё

“2015: Het 
is nu tijd om 
te oogsten!”
René Ruitenberg


