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Nieuwsbrief Ontmoet Rusizi
Update vanuit Rwanda
Het programma in Rusizi ging in september
2016 van start. Het afgelopen jaar stond dan
ook in het teken van verdere implementatie.
Samen
met
partnerorganisatie
African
Evangelic Enterprise (AEE) en met behulp
van uw steun werkten we aan een betere
toekomst voor kinderen, jongeren en gezinnen
in armoede. In deze rapportage leest u meer
over de activiteiten die in 2017 plaatsvonden.

Goede start voor de allerjongsten

Gezonde voeding

232 afgevaardigden van zelfhulpgroepen
leerden over het gebruik van moestuinen
en bestrijden hiermee de ondervoeding.
Deze afgevaardigden trainden op hun beurt
de andere leden van de zelfhulpgroepen.
Gevarieerde, vitaminerijke voeding komt op
deze manier op het menu.

Kansen voor kinderen

In een gebied waar bijna 40% van de
gezinnen in extreme armoede leeft, hebben
kinderen te maken met flinke obstakels bij
het opgroeien. Door ouders te helpen meer
inkomen te verwerven, kunnen kinderen

In het programma is veel aandacht voor de
belangrijke basis die in de eerste levensjaren
wordt gelegd. Zo hebben 60 ouders een
training gevolgd in positief ouderschap en
zijn 16 leerkrachten van
Project Ontmoet Rusizi
peuter- en kleuterscholen
NGK De Ontmoeting ondersteunt vanaf 2016 het dorpsprogramma
getraind om kinderen
in Rusizi (ligt in het zuidwesten van Rwanda). Het doel is om
spelenderwijs
allerlei
jaarlijks minimaal 7.500 euro via Red een Kind te doneren voor het
vaardigheden
bij
te
dorpsprogramma. Binnen het programma worden zelfhulpgroepen
brengen. In Mataba werd
gevormd. In een zelfhulpgroep werken zo’n 20 mannen en vrouwen
een peuter- /kleuterschool
samen aan het vergroten van hun gezinsinkomen en het verbeteren
gerealiseerd,
waardoor
van hun sociale situatie. Ze leren er allerlei praktische vaardigheden,
het voor veel kinderen
zoals het verbouwen van nieuwe gewassen, het verzorgen van pluimvee
voor het eerst mogelijk
of het kweken van vis. De winst uit de verkoop wordt gezamenlijk
is geworden om naar
gespaard om bijvoorbeeld medicijnen te kopen. Ook leert men in
school te gaan. De lokale
een zelfhulpgroep hoe men rechten op een goede manier onder de
overheid is van plan om in
aandacht van de overheid kan brengen. Een aantal kinderen uit het
ieder dorp een peuter- /
dorsprogramma zijn ambassadeur voor het project. Via de kinderen
kleuterschool te bouwen.
wordt NGK De Ontmoeting op de hoogte gehouden van de vorderingen.

naar school en krijgen ze de juiste zorg als
ze ziek zijn. Een concreet voorbeeld van de
verbetering is dat leerkrachten van 10 scholen
werden getraind om tieners te ondersteunen
in hun seksuele ontwikkeling, om zo het aantal
tienerzwangerschappen
en
hiv-patiënten
terug te dringen.

Zelfhulpgroepen

Jongeren aan het werk

De volledige jaarrapportage 2017 is te vinden
op ngkdeontmoeting.nl/rusizi

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het
economisch
onafhankelijk
worden
van
jongeren. De 41 bestaande jeugdgroepen
werden versterkt en 19 nieuwe groepen zijn
opgericht. Hiermee hebben in totaal ruim
1000 jongeren gewerkt aan hun toekomst.
Kansen op de arbeidsmarkt en vaardigheden
om te ondernemen waren hierbij belangrijke
onderwerpen.

Het werken in zelfhulpgroepen is de sleutel
van het programma. De leden sparen samen
geld en kunnen van de groepskas lenen om
te investeren. De leden krijgen ook trainingen
op hun vakgebied. Het samenwerken van de
zelfhulpgroepen in clustergroepen is nuttig bij
het aanpakken van grootschaliger problemen,
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of
gezondheidszorg.
In het gebied zijn 232 zelfhulpgroepen actief
met in totaal ruim 4000 leden. Het afgelopen
jaar zijn 4 clustergroepen gevormd met in
totaal 40 leden.

Lekkere actie! Doe mee
Om geld in te
zamelen voor ons
project
Ontmoet
Rusizi
hebben
we iets lekkers
bedacht. We gaan
als
gemeente
stroopwafels verkopen. Dit doen we door op
woensdag 23 mei en/of donderdag 24 mei van
17.30 tot 21.00 uur met stroopwafels langs de
deuren te gaan om deze te verkopen.

Maar eerst proeven

Als echte topverkoper wil je natuurlijk weten wat
je verkoopt. Daarom gaan we de stroopwafels
eerst proeven. Dit kan op zondag 13 mei na de
ochtenddienst. Vanzelfsprekend kun je dan ook
al een aantal pakken stroopwafels meenemen
en je aanmelden voor de verkoopactie op
woensdag 24 en/of donderdag 24 mei.
Meld je aan om samen stroopwafels te
verkopen! Stuur een e-mail naar Erik Verkade:
eeverkade@gmail.com.

Nieuwsﬂits WS Voorthuizen
Een groep jongeren in onze kerk
zet zich al flink in voor het project
in Rwanda in 2019. Daarnaast is
er komende zomer een project
van World Servants.
Vanuit onze gemeente nemen
Timo Lakerveld en Joël Fennema
deel aan dit project. Drie weken
lang gaan zij de handen uit de
mouwen steken in Ecuador en
Guatemala.
Beide mannen zijn druk bezig
met het bij elkaar krijgen van
de nodige ﬁnanciële middelen
en zijn ook begonnen met de
voorbereidingen op hun reis. In
het weekend van 21 april hebben
zij hun voorbereidingsweekend
waar ze kennismaken met hun
groep.

De Ontmoeting. Deze groep
deelnemers is nu al bezig met
acties
om
het
projectgeld
bij elkaar te krijgen. Vanaf
september
2018
gaan
we
intensiever met elkaar aan de
slag om ervoor te zorgen dat we
daar goed voorbereid naartoe
kunnen gaan.
Tijdens zijn reis door Rwanda
heeft Henk van de Velde gezien
hoe belangrijk het werk is dat
Red een Kind daar doet. Het is
gaaf om te horen dat er veel
zelfhulpgroepen van de grond
komen. Wij kijken er dan ook nog
meer naar uit om in Gods Naam
één van die zelfhulpgroepen
te
mogen
ondersteunen.
Waarschijnlijk gaan we dat doen door te helpen
met het bouwen van een kleuterschool.
Eind april komt Ezekiel naar Voorthuizen/
Barneveld, hij is onze contactpersoon in
Rwanda. Wij kijken er erg naar uit om kennis
met hem te maken en weer wat stappen
te zetten op weg naar een onvergetelijke
belevenis voor de groep jongeren die daar
naartoe gaat.
Ben jij ook geïnteresseerd? Neem dan contact
op met Erik Verkade. Hij vertelt je graag meer
over het project. Cool als je ook meegaat!

Rwanda

World Servants

Er ligt een plan klaar om in 2019 met een
groep naar Rwanda te gaan, vanuit NGK

World Servants is een landelijke organisatie,
die per jaar ongeveer 25 bouwprojecten
organiseert voor jongeren uit heel
Nederland. Dit doen zij vanuit hun
missie:

World Servants wil, vanuit
het geloof in Jezus Christus,
mensen enthousiast maken en
toerusten om zich dienstbaar in
te zetten in deze wereld.
Wilt u meer weten over deze
organisatie? Kijk op worldservants.
nl voor informatie. Ook kunt u
op deze website Timo en Joël
sponsoren en zo bijdragen aan hun
reis naar Ecuador en Guatemala.

Actiepagina van Timo: worldservants.nl/
actieplatform/deelnemer/timo
Actiepagina
van
Joël:
worldservants.nl/
actieplatform/ deelnemer/joel

Ontbijtshow
In samenwerking met Choco & Zo regelen
we ook dit jaar ontbijtjes rond Moederdag.
Met dit luxe ontbijt is het mogelijk om op een
gemakkelijke manier iemand in het zonnetje
te zetten. Een heel geschikt cadeau voor
moeders, maar natuurlijk ook voor anderen.
Meer informatie volgt later.
Wacht in ieder geval nog
even met de inkopen voor het
ontbijt die dag!

Grote Bingoshow
Op
zaterdag
12
mei
organiseren wij als WS
Voorthuizen groep de tweede
editie van ‘De Grote Bingo
Show’
gaan
organiseren.
Vorig jaar was onze eerste
editie een groot succes!
Er zijn weer verschillende
prijzen te winnen. Onder het
genot van een hapje en een

drankje wordt het natuurlijk een gezellige
avond.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze
avond bij te wonen. En gebruik eventueel
onderstaande flyer om anderen uit te nodigen.
De avond begint om 19:30 uur in De Vogelhorst
in Barneveld (Ds. E. Fransenlaan 1). De entree
voor de avond is 15 euro per persoon (voor
kinderen van 12 jaar of jonger geldt een entree
van 5 euro).
De opbrengst van deze avond gaat naar alle
deelnemers die in 2018 en in 2019 op reis gaan
met World Servants (Voorthuizen).

