
Vernieuwde opzet Wereldkerken
Na een uitgebreide evaluatie van het concept 
‘Wereldkerken’ heeft Red een Kind besloten 
de aanpak aan te passen, zodat deze beter 
voldoet aan de doelen van de deelnemende 
organisaties in Rwanda en in Nederland. Een 
groot voordeel van de nieuwe opzet is dat meer 
gemeenten bij het programma kunnen worden 
betrokken. En dat is belangrijk: jaarlijks is 
een bedrag van 350.000 euro nodig om het 
dorpsprogramma in Rusizi uit te voeren.

In de nieuwe opzet heeft Red een Kind ervoor 
gekozen om kerken in Nederland te verbinden 
aan een dorpsprogramma, waarbij een aantal 
kinderen ambassadeur van dit programma 
zijn. Via de kinderen worden wij op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen in het gehele 
dorp. Met de aan ons gekoppelde kinderen 
kunnen wij ook communiceren, waardoor de 
verbinding met het dorp ontstaat. 
De belangrijkste reden voor deze aanpassing is 
dat het voor de medewerkers in de projectlanden 
een behoorlijk intensieve klus gebleken is om 
de relatie tussen een gemeenschap in Rusizi 
en een kerkgemeenschap in Nederland op 
een goede manier te begeleiden. De tijd kan 
effectiever worden besteed. Daarnaast hebben 
Red een Kind en African Evangelical Enterprise 
(AEE) al veel ervaring met het communiceren 
op deze manier, waarbij 
kinderen het gezicht van 
het programma zijn. Door 
op deze voor hun bekende 
manier te werken, kan 
enorm in tijd en kosten 
worden bespaard.

NGK De Ontmoeting 
blijft verbonden aan 
het dorpsprogramma in 
Rusizi. Wij gaan mee in 
deze vernieuwde opzet 
van Wereldkerken en 
dragen minimaal 7.500 
euro per jaar bij aan het 

dorpsprogramma in Rusizi. Het leuke hieraan 
is dat wij verbonden zijn aan meerdere 
ambassadeurs. Via nieuwsbrieven vanuit 
Rusizi ontvangen wij foto’s en horen we meer 
over de gezinssituatie. Ook zien we hoe Red 
een Kind in samenwerking met AEE in het 
dorp te werk gaat, om iedereen binnen de 
dorpsgemeenschap te helpen.
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Red een Kind
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt 
hen met mensen in Nederland. “De beste plek voor kinderen om op 
te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom 
werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk”, meldt Ard-Jan Kok 
namens Red een Kind. “Dat doen we in verschillende landen in Azië en 
Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en 
het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen op termijn hun 
eigen leefomstandigheden verbeteren.
Vanaf augustus 2016 is onze partner AEE met een aantal stafleden 
werkzaam in het gebied. Er zijn inmiddels 240 zelfhulpgroepen voor 
volwassenen en 41 jongerengroepen gevormd. De zelfhulpgroepen 
zijn gericht op de gezinnen. In februari zijn de eerste clusters, die een 
vertegenwoordiging vormen van elke zelfhulpgroep, opgezet. De focus 
van de clusters ligt bij de dorpsgemeenschap.”



Rusizi, Rwanda
Rusizi is een streek in het zuidwesten van 
Rwanda, in het westen tegen de Congolese 
grens en in het zuiden tegen de Burundese 
grens. Door de genocide in 1994 is de bevolking 
van Rwanda is erg jong, zijn er veel gebroken 
gezinnen en getraumatiseerde ouders. 50% 
is onder de 30 jaar oud, waardoor de jonge 
generatie voorbeeldfiguren om zich heen mist. 
Het grootste deel van de mensen leeft er in 
armoede.

Op straat zie je mensen met grote stapels 
houtskool achterop hun fiets, bananentrossen 
op het hoofd en ananassen in manden. 
Veel theeplukkers lopen van en naar de 
theeplantages met manden vol thee op hun 
rug. De afstanden die te voet moeten worden 
afgelegd zijn vaak groot. Gemiddeld is het 11 
minuten lopen naar een waterput, 24 minuten 
naar een basisschool  en 56 minuten naar 
het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum. 
Middelbare scholen, op een gemiddelde 

afstand van een uur lopen, worden door 
slechts 50% van de kinderen bezocht.  70% 
van de bevolking werkt in de landbouw, 30% is 
werkzaam in beroepen als visser, timmerman, 
metselaar, handelaar, leraar of theeplukker.

Uit je bol met de 
zomerbollenactie!
Waren het vorig jaar de rollen wc-papier die we 
voor Ontmoet Rusizi verkochten, dit jaar zullen 
het zomerbollen zijn. Vandaag en volgende 
week kunt u hier bij de tafel van Ontmoet 
Rusizi en World Servants verkoopformulieren 
voor ontvangen. Wij hopen op ongeveer 
100 enthousiaste bollenverkopers uit onze 
gemeente.  Als ieder tien bestellingen kan 
opnemen, levert deze actie al bijna 2500 
euro op voor het project van Red een Kind in 
Rwanda!

Naast de bloembollen die iedereen thuis mag 
verkopen, hopen wij ook een zaterdag langs 
de deuren te gaan. Het zou mooi zijn als u 
allemaal zaterdag 22 april wilt vrijhouden om 
ons te helpen verkopen.  Uiterlijk zondag 23 
april ontvangen wij dan graag alle formulieren. 
Het is de bedoeling dat iedereen zijn of haar 
verkochte bollen op 6 en 7 mei gaat afleveren 
bij de klanten. 

Er zijn negentien soorten bloembollen te 
bestellen, waaronder aardbeien, supergladiolen 
en lavendel. Meer informatie is te verkrijgen 
bij de tafel in de hal.  

Dus sla op hol, ga uit je bol en help ons met 
deze verkoopactie!



Jongerenreis Rwanda 
wordt reis naar Zambia 
De aanvankelijk geplande reis 
van een groep jongeren van 
NGK De Ontmoeting naar Rusizi 
kan niet doorgaan. Ter plekke 
zouden zij de lokale bevolking 
helpen met bouwprojecten. 
Als alternatieve bestemming 
is nu Zambia gekozen. 
Aanleiding voor de wijziging 
is de bekendmaking dat er 
verkiezingen zijn uitgeschreven 
in Rwanda, precies in de periode 
dat de jongeren zouden afreizen 
naar de streek Rusizi.

Deze reis kan helaas niet 
doorgaan, omdat het complete 
land tijdens de aanloop naar de 

verkiezingen naar verwachting ‘plat’ zal liggen 
en omdat de organisaties niet het risico willen 
lopen dat een bouwproject met een 
groep blanken als politiek statement 
wordt gebruikt.

Dit ontdekte gemeentelid René 
Luigjes toen hij in januari afreisde 
naar Rwanda om de jongerenreis 
samen met hulporganisaties World 
Servants en Red een Kind verder 
vorm te geven. De begeleiders van 
de jongerenreis betreuren het dat de 
verkiezingen zo’n impact hebben op 
de reisplannen. En verschuiven van 
de projectperiode bleek na overleg 
met de deelnemers geen optie.

De vijftien jongeren en hun 
begeleiders gaan hun krachten 
nu inzetten in Zambia, zo is 
uiteindelijk in goed overleg met 
World Servants en Red een Kind 
besloten. Ook in Zambia is veel 
nood en kan de groep flink de 
handen uit de mouwen steken. 
In de tussentijd blijft het plan 
bestaan om ook in Rusizi met 
hulp van jongeren nog een keer 
concreet aan de slag te gaan. 
De tot op heden ontvangen 
giften en opbrengsten van 
gehouden acties die specifiek 
voor de jongerenreis waren 
bedoeld, worden nu gebruikt 
voor bekostiging van de plannen 
voor Zambia. Wat de jongeren 
daar precies gaan doen, wordt 

binnenkort bekendgemaakt.

René in Rwanda
Ons gemeentelid René Luigjes reisde afgelopen 
januari naar Rwanda om de jongerenreis 
voor te bereiden, die uiteindelijk helaas dus 
niet naar Rwanda zal gaan. In Rwanda heeft 
René verschillende initiatieven van Red een 
Kind bezocht, zoals een zelfhulpgroep, waar 
net les werd gegeven door een verpleegster 
over gebalanceerde voeding en een 
jongerenzelfhulpgroep, waar men druk was 
met het verbouwen van pepers. De jongeren 
vertelden over de leningen die zij vanuit hun 
zelfhulpgroep hebben gekregen, waarmee 
zij eigen ondernemingen hebben kunnen 
opstarten.  In deze kerkdienst zal René ook 
iets vertellen over zijn reis.
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Verder brengt de jongerengroep graag nog deze actie onder de aandacht: de geweldig gezellige 
Grote Bingo Show op 22 april. Dit zal een spetterende avond zijn met hapjes, drankjes, live muziek, 
entertainment maar vooral... heel veel hele mooie prijzen!

ENTREE VOLWASSENEN: €	15,- P.P
KINDEREN -12 JAAR: €	5,- P.P

INCLUSIEF	BINGOKAART	EN	
CONSUMPTIEBONNEN

ZAMBIA
STEUN	HET	ZAMBIA	PROJECT	EN	
KOM	22	APRIL	NAAR	ONZE	
GEZELLIGE	BINGO	AVOND!


