
Als gemeente zijn wij dit jaar 
gestart met het project ‘Ontmoet 
Rusizi’, waarbij wij als NGK De 
Ontmoeting voor een aantal jaren 
een samenwerking aangaan met de 
christelijke hulporganisatie Stichting 
Red een Kind (REK). Tijdens het project 
ondersteunen wij een gemeenschap 
in de streek Rusizi in Rwanda. Met 
diverse acties zamelen wij geld in. Dit 
geld investeert Red een Kind in het 
verbeteren van de leefomgeving van 
lokale gezinnen en het vergroten van 
hun kansen.

In 1994 laaide in Rwanda en omliggende 
landen het geweld op tussen twee stammen: 
de Hutu’s en de Tutsi’s. Alleen al in Rwanda 
vonden een miljoen mensen de dood. Het 
land bleef achter in diepe rouw. De gevolgen 
van de burgeroorlog zijn tot op de dag van 
vandaag merkbaar. Veel gezinnen zijn berooid 
achtergebleven, duizenden jongeren groeien 
zonder ouders op. In steeds meer dorpen 
zetten gezinnen samen de schouders eronder 
om een beter bestaan op te bouwen.

Het dagboek van Ria
Mark Luigjes en Ria van Haren reisden in 
februari dit jaar voor een week naar Rwanda. 

Doel van de reis was om inzicht te krijgen hoe 
REK hulp biedt in een dorpsgemeenschap. 
Daarnaast maakten zij namens NGK De 
Ontmoeting kennis met de bewoners. Een 
derde doel van de reis was het maken van 
promotiemateriaal voor Red een Kind. Mark 
heeft dit gedaan door films te maken, die 
worden gebruikt door REK om in Nederland de 
sponsors te informeren en actief bij het project 
te betrekken. Fragmenten uit het dagboek, dat 
Ria bijhield tijdens de reis, geven een beeld 
van hun belevenissen.

Zondag 7 februari
‘Na het ontbijt zijn we naar de kerkdienst van 
New Life Bible Church in de hoofdstad Kigali 
geweest. Wat een belevenis, zo luidt ons aller 
mening! Wat opviel aan de preek: er werden 
zeer directe adviezen door de predikant aan 
de gemeenteleden gegeven: het weerstaan 
van verleidingen begint met het sluiten van je 
ogen direct nadat je de verleiding ziet. Klare 
taal.’
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Maandag 8 februari 
‘We bezochten een 
dorpsgezin dat meedoet aan 
een zelfhulpprogramma en 
werden welkom geheten in 
hun recent gebouwde huis: 
grote huiskamer met aparte 
slaapkamers en overige 
ruimten. Werkelijk bijzonder 
in een afgelegen Afrikaans 
dorp. Cruciaal bij de start 
van de zelfhulpgroep is de 
informatie die vanuit African 
Evangelistic Enterprise (AEE) 
en REK gegeven wordt aan de 
groepen. Op sociaal gebied 
(hoe gaan mensen met elkaar 
om binnen een groep en dorp), 
politiek (wat zijn rechten van 
inwoners op het gebied van 
watervoorziening, onderwijs en land / grond) 
en economisch gebied. Dit laatste betreft dan 
het systeem van geld inbrengen. Vergelijkbaar 
met het micro kredietsysteem. Mooi om 
te zien wat een krachtige uitstraling deze 
vrouw heeft; hoe zowel zij als haar man en 
kinderen gekleed gaan (ongelooflijk verschil 
met andere dorpsbewoners die nog niet in de 
zelfhulpgroepen participeren). Alle kinderen in 
de leeftijd van 7 tot 19 jaar gaan naar school.’

Dinsdag 9 februari
‘Uit de vragen die Malvern (de lokale coördinator 
van Red en Kind) stelde, beginnen voor mij 
de criteria die REK en AEE gebruiken om 
gezinnen te selecteren voor een zelfhulpgroep 
steeds duidelijker te worden. Het eerste dorp 
vanmorgen voldoet in de grote lijn: community 
beleving (wij zouden zeggen participatie in 
de samenleving) waarbinnen ook de drive 
(mentaliteit) aanwezig is om zich in te zetten en 
“ervoor te gaan”. Niks afhankelijke opstelling 
dus.’

Woensdag 10 februari
‘Vanochtend weer een aantal 
families bezocht in één van 
de omliggende dorpen in de 
provincie Rusizi. Wat een 
problematiek: wezen die met 
elkaar in een huis wonen, af en 
toe ondersteund door buren 
of de kerk maar verder weinig 
perspectief. Families wiens 
landoppervlakte te klein is om 
hen van voedsel te voorzien 
(soms moeten er wel 16 – 
20 monden worden gevoed). 
Vrouwen die met 7 kinderen 
achterblijven, verlaten door 
hun man. Ongelooflijk: zo’n 
mooi en vruchtbaar land en 
dan zo’n omvang van echte 
bittere armoede.’

Vrijdag 12 februari
‘Nog weer veel hobbels verder waren vrouwen 
en mannen op het land aan het werk. Met 
werktuigen die wij nog nauwelijks kennen, 
bewerken zij de grond om deze gereed te 
maken voor het planten van maïs. Deze 
groepen sluiten zich aan bij een coöperatie. 
Gebruiken de oogst niet meer alleen voor 
eigen gezin, maar voor de productie en export 
naar elders. Op deze wijze groeit hun kapitaal.’ 
Benieuwd naar het volledige verslag van de 
reis? Ga naar de website ngkdeontmoeting.nl 
en kies in de menubalk voor Project Ontmoet 
Rusizi.’

Waarom doen we dit?
Als NGK ‘De Ontmoeting’ hebben we in ons 
logo vijf kleuren. Die geven vijf hoofdzaken 
aan waarvoor we ons inzetten. Eén daarvan 
is ‘Hart voor de wereld’.  Toen we ons beleid 
op dat gebied in 2015 evalueerden, zagen we 
dat we projecten in het buitenland afsloten, 
maar dat er niets voor in de plaats kwam. Dat 
mag gewoon niet in een wereld waar elk jaar 
duizenden kinderen omkomen door honger 



en miljoenen anderen opgroeien in extreme 
armoede. Daarom hebben we contact gezocht 
met Stichting Red een Kind. We zien het als 
onze taak om betrokken te blijven bij zending 
en hulpverlening wereldwijd. Red een Kind 
startte net het project ‘Wereldkerken’.

Waarom kozen we voor
Red een Kind? 
Red een Kind zet zich al meer dan 40 jaar in 
voor hulp aan kinderen in de armste landen. 
Dat gebeurt met een kleinschalige organisatie, 
zodat er geringe overheadkosten zijn.  In 
2015 ontving Red een Kind 12,7 miljoen euro 
aan inkomsten en hielp de stichting 342.887 
kinderen in elf landen. In Nederland maken 
bijna 21.000 personen, 564 kerken, 145 
scholen en 189 bedrijven dit werk mogelijk.
Aanvankelijk werden door Red een Kind vooral 
weeskinderen in kindertehuizen geholpen. 
Je kon voor een maandbedrag een kind 
sponsoren. Honderdduizenden kinderen zijn 
op die manier geholpen.  

Door veel ervaring heeft men ingezien dat 
kinderen het best thuis, bij hun eigen familie en 
in hun eigen dorp, kunnen opgroeien. Daarom 
helpt men nu hele dorpsgemeenschappen in 
verschillende landen in Azië en Afrika.  Nog altijd 
ligt de focus op hulpverlening aan kwetsbare 
kinderen, maar zij worden geholpen door de 
situatie van gezinnen en dorpen als geheel te 
verbeteren. Op die manier hebben kinderen 
een toekomst in hun eigen cultuur en hoeven 
ze niet weg te trekken, zoals vele vluchtelingen 
vandaag noodgedwongen moeten doen.

Wat is precies het project
Wereldkerken?
Red een Kind daagt kerken in ons land 
uit ‘wereldkerk’ te zijn door zich voor een 
periode van ongeveer vijf jaar te verbinden 
aan een gemeenschap elders. Red een Kind 
werkt daarbij altijd samen met christelijke, 
lokale partnerorganisaties. Men probeert in 
een bepaalde streek de leefomstandigheden 
te verbeteren door het opzetten van 
zelfhulpgroepen die actief zijn in het onderwijs, 
de gezondheidszorg of helpen bij de opzet van 
landbouwprojecten en bedrijven die inkomen 
garanderen. Kerken in Nederland kunnen 
door middel van acties geld inzamelen voor 
een gebied dat de kerk kiest. Na overleg met 
Red een Kind hebben wij gekozen ons te gaan 
inzetten voor de provincie Rusizi in Rwanda. 
Daarvoor is een werkgroep gevormd en een 
actieplan gemaakt. Naast de betrokkenheid 
door bijvoorbeeld geregeld te bidden ligt er ook 
een themapakket klaar met preekschetsen, 
bijbelstudies, actietips en werkvormen om 
jong en oud bij het project te betrekken.

Commissieleden project
Ontmoet Rusizi
Het project Ontmoet Rusizi wordt begeleid 
door een commissie die bestaat uit: Ria van 
Haren (secretariaat), Erik Verkade (voorzitter), 
Anita Neutel (lid), Henk van der Velde 
(contactpersoon kerkenraad), Mark Schipper 
(PR en marketing).

Vraag één van de leden gerust om meer 
informatie over het project of de samenwerking 
met Red een Kind. Of stuur een e-mail naar 
rusizi@ngkdeontmoeting.nl.

Activiteiten
Dit jaar worden verschillende activiteiten 
gehouden om geld in te zamelen voor het 
project Ontmoet Rusizi. Het doel is om jaarlijks 
minimaal € 7.500 in te zamelen. Naast de 
verkoop van wc-rollen, volgen later dit jaar de 
Talentenactie en de sponsorloop. Verder kunt 
u donateur worden voor een klein bedrag per 
maand of als ondernemer een sponsorpakket 
afnemen. Laat onze medeburger niet in de steek 
en doe actief mee met al onze activiteiten! 



Samenwerking Red een Kind en
World Servants
Toen wij binnen De Ontmoeting startten 
met het project Ontmoet Rusizi, ontstond 
bij de commissieleden van christelijke 
hulporganisatie World Servants Voorthuizen 
al snel het idee voor een samenwerking 
tussen World Servants en Red een Kind. We 
gaan het  project Ontmoet Rusizi combineren 
met een jongerenreis naar dit gebied om 
daar concreet de handen uit de mouwen te 
gaan steken. Tijdens een aantal vruchtbare 
besprekingen zijn we erachter gekomen dat 
beide organisaties qua visie en doelstelling erg 
dicht bij elkaar staan. 

Jongerenreis
In 2017 zal daarom een jongerenreis naar 
Rusizi plaatsvinden. Het is de bedoeling dat 
een groep jongeren vanuit onze gemeente 
ruim twee weken in Rwanda aan het werk 
gaat. Naast het werk is er volop tijd om het 
land te verkennen en in het bijzonder 
de provincie Rusizi. Het wordt dus 
een ‘vakantie’ die je niet meer 
gaat vergeten en een absolute 
verrijking is. Op die manier wordt 
er ook contact gemaakt met de 
mensen in Rusizi om zo elkaar 
te bemoedigen.

Actie wc-papier: zes vellen
voor één cent
De eerste grote actie om geld te verdienen 
voor het project Ontmoet Rusizi wordt 
gehouden op zaterdag 4 juni. De actie heeft 
plaats in Voorthuizen en Barneveld en bestaat 
uit het verkopen van wc-papier, een product 
dat iedereen regelmatig nodig heeft. 

Een halve of een hele dag?
Op deze zaterdag zijn naast verkopers ook 
chauffeurs nodig, het liefst mensen met de 

beschikking over een busje of een auto met 
kar.  We gaan verkopen van 9 – 12 uur en 
van 13 – 17 uur. Voor mensen die de hele dag 
helpen, wordt een lunch verzorgd. Wil jij een 
halve of een hele dag helpen? Meld je dan 
aan. 

Bestellen
Natuurlijk is het ook mogelijk om wc-
papier te bestellen. Een pak met 
vier rollen wc-papier kost slechts 
€1,50. Maaaarrr… er is ook een 
ACTIEKNALLER, namelijk twaalf 
pakken wc-papier voor slechts €15! 
Dit is ruim zes velletjes voor een 

eurocent, dat is nog eens lekker naar 
de wc gaan.

Meer weten
Wil je meer weten over de jongerenreis en/of 
zaterdag 4 juni helpen met de verkoop van wc-
papier en/of direct wc-papier bestellen? Schrijf 
dan je gegevens op de lijst in de hal van de 
kerk.  Of stuur een e-mail naar Erik Verkade via
eeverkade@gmail.com.


