
Sponsorzwemmen voor de jeugd
Op zondag 29 oktober zal voor de tweede 
keer het sponsorzwemmen voor Ontmoet 
Rusizi plaatsvinden. Het is de bedoeling dat 
iedereen, jong en oud, die wil meezwemmen 
voor de zelfhulpgroepen in Rwanda probeert 
om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. 
Neem de opbrengst op 29 oktober mee naar het 
zwembad van camping Ackersate of maak het 
bedrag over op rekeningnummer NL15 RABO 
0309 8244 78 t.n.v. NGK Ontmoet Rusizi. Daar 

begint om 13.30 uur het sponsorzwemmen, 
waarbij alle deelnemers het parcours van 3 
baantjes (à 20 meter) en 2 glijbanen binnen 
een half uur zo vaak mogelijk proberen af te 
leggen. Als de groep deelnemers te groot is 
om in 1x te starten, zal er ook een groep om 
14.00 uur starten.
Na afloop van het sponsorzwemmen mogen 
de deelnemers, maar ook broertjes, zusjes, 
vriendjes, vriendinnetjes en andere bekenden 
tot 17.00 uur vrij gebruik 
maken van het zwembad. 
Wij hopen op een gezellige 
zwemmiddag voor jong en 
oud, met natuurlijk een 
mooie opbrengst voor de 
projecten van Red een 
Kind in Rwanda.

Wil je meedoen, stuur 
dan een e-mail naar Erik 
Verkade (eeverkade@
gmail.com). Ook voor 
meer informatie kun je bij 
hem terecht.

Talentenactie ‘Ontmoet Rusizi’
Vorig jaar hebben vele gemeenteleden 
meegedaan aan de succesvolle Talentenactie. 
In een aantal weken tijd werd de inleg van 
10 euro fors vermeerderd. Dit gebeurde door 
allerlei creatieve acties. Wat een hoeveelheid 
talenten hebben wij toch binnen onze 
gemeente!  De totale opbrengst in 2016 was 
rond 3.000 euro. Ook dit jaar willen we weer 
een talentenactie organiseren. De opbrengst 
gaat naar ons gemeenteproject Ontmoet 
Rusizi. De talentenactie start in november. 
Bedenk alvast welke talenten ingezet kunnen 
worden. In november volgt meer informatie 
over de actie. 

Boekje Ontmoet Rusizi
Tegelijkertijd met deze nieuwsbrief worden 
de ‘donateursboekjes’ uitgedeeld met meer 
informatie over ons gemeenteproject. Er is 
informatie over de werkwijze van Red een 
Kind in het donateursboekje opgenomen en 
ook worden de tien ambassadeurs van het 
project voorgesteld. Neem het boekje mee 
en ondersteun ons gemeenteproject met een 
maandelijkse gift. Samen kunnen wij onze 
broeders en zusters in Rwanda helpen om uit 
de armoede te komen. 
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Project Ontmoet Rusizi
NGK De Ontmoeting ondersteunt vanaf 2016 het dorpsprogramma 
in Rusizi (ligt in het zuidwesten van Rwanda). Het doel is om 
jaarlijks minimaal 7.500 euro via Red een Kind te doneren voor het 
dorpsprogramma. Binnen het programma worden zelfhulpgroepen 
gevormd. In een zelfhulpgroep werken zo’n 20 mannen en vrouwen 
samen aan het vergroten van hun gezinsinkomen en het verbeteren 
van hun sociale situatie. Ze leren er allerlei praktische vaardigheden, 
zoals het verbouwen van nieuwe gewassen, het verzorgen van pluimvee 
of het kweken van vis. De winst uit de verkoop wordt gezamenlijk 
gespaard om bijvoorbeeld medicijnen te kopen. Ook leert men in 
een zelfhulpgroep hoe men rechten op een goede manier onder de 
aandacht van de overheid kan brengen. Een aantal kinderen uit het 
dorsprogramma zijn ambassadeur voor het project. Via de kinderen 
wordt NGK De Ontmoeting op de hoogte gehouden van de vorderingen.



De World Servants 
groep is weer terug!
Afgelopen zomer heeft 
een groep jongeren 
samen met hun leiding 
een fantastisch project 
gehad in Zambia. Ze 
hebben zich ingezet 
voor hun medemens 
ver weg, tegelijk zijn ze 
zelf ook een enorme 

ervaring rijker en hebben ze met elkaar mogen groeien 
in hun relatie met God. In deze nieuwsbrief kun je 
de ervaring van Anne Wolting lezen, zij was voor de 
eerste keer met een World Servants project mee.

Anne vertelt
Afgelopen zomer ben ik met World Servants mee 
geweest naar Zambia om daar klaslokalen te bouwen 
voor de kinderen in Matipa. Het was echt een reis om 
nooit te vergeten en zeker voor herhaling vatbaar.

Bij aankomst in Matipa stond de lokale bevolking ons 
al zingend en dansend op te wachten. Wat was dat een 
geweldig welkom. Zo dankbaar hoe de mensen daar 
waren voor onze komst. Het is sowieso heel mooi om 
te zien hoe dankbaar de mensen in Matipa zijn. Ze zijn 
blij met wat ze hebben, en dat is niet veel. Daar kunnen 
wij als Nederlanders nog wat van leren. 
Op de bouw ging het ook super goed en het was ook 
altijd heel gezellig. Elke dag kwamen er lokale mensen 
helpen en dat zorgde voor veel gezelligheid. Samen 
met de bouwvakkers en de lokale mensen hebben we 
hard gewerkt om er voor te zorgen dat het dak op de 
school kwam, voordat wij weer zouden vertrekken.

Tijdens ons verblijf in Matipa zijn we ook op 
cultuurbezoekjes geweest. Dat leidde tot interessante 
gesprekken en daar hebben wij veel mogen leren over 
de Zambiaanse cultuur, maar de Zambianen waren ook 
erg geïnteresseerd in de Nederlandse cultuur en dat 
was heel leuk om te zien en te horen. 
Deze reis was echt een ontzettend mooie en leerzame 
ervaring, waar we niet alleen over Zambia mochten 
leren, maar ook over onszelf en over ons geloof tijdens 
de gesprekjes die we elke ochtend hadden. 

In 2019 gaan we weer!
In 2019 willen we weer met een groep vanuit onze 
kerk op pad gaan. Wij gaan er vanuit dat deze keer 
ons niets in de weg staat om naar Rwanda te gaan. We 
gaan een door World Servants georganiseerde reis 
maken, waarbij we bouwen ter ondersteuning van een 
zelfhulpgroep van Red een Kind. 

Wanneer je in de zomer van 2019 tussen de 16 en 
23 jaar bent, dan is deze reis zeker iets voor jou! Op 
zondag 15 oktober houden we een informatiemiddag 
op camping Ackersate. Tijdens deze bijeenkomst, die 
begint om 14 uur, zullen wij meer informatie geven 
over World Servants, Red een Kind en natuurlijk onze 
actiegroep ‘World Servants Voorthuizen’. 

Deze actiegroep hebben wij in 1999 opgericht en 
sindsdien hebben wij tientallen jongeren mogen 
helpen bij het inzamelen van de benodigde financiën.  
De commissie bestaat op dit moment uit Margreet, 
René, Erica, Gijs, Mark, Henk-Jan, Annemarie en Erik. 
Gedurende het jaar organiseren wij veel verschillende 
inzamelacties waarbij de inzet van de deelnemers 
natuurlijk niet mag ontbreken. 

Meer informatie kun je krijgen tijdens de bijeenkomst 
op 15 oktober. Als je daar niet bij kan zijn, dan is het 
altijd mogelijk om iets met ons af te spreken. Stuur dan 
een mail naar eeverkade@gmail.com of bel naar 06-
43236083. 

Wij hopen dat we ook in 2019 weer met een fantastische 
groep op project mogen gaan om ons in te zetten voor 
onze medemensen ver weg en tegelijkertijd zelf mooie 
dingen te mogen gaan ervaren en God nog beter te 
leren kennen.
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