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Nieuwsbrief Ontmoet Rusizi
Update vanuit Red een Kind
De streek Rusizi in Rwanda is zwaar getroffen
door corona en is langer in lockdown geweest
dan andere delen van het land. De gevolgen
hiervan zijn groot: Voedselprijzen zijn met
300% gestegen en er is honger. In de rest van
het land lijkt het aantal coronabesmettingen
mee te vallen, al is dat moeilijk te meten door
de zwakke testcapaciteit. Oorzaak voor het
relatief kleine aantal besmettingen kan zijn
dat Rwanda een vrij jonge bevolking heeft en
daarnaast dat mensen minder reizen dan wij
gewend zijn om te doen.

Kind. Hiermee steunen we het werk in Rusizi,
waar mensen leren aan hun eigen toekomst te
bouwen. Lees de laatste halfjaarrapportage,
maak kennis met de ambassadeurs van NGKproject Ontmoet Rusizi en meer op de website.

Sponsoractie High Five
Beste kinderen van de Bijbelklassen,

Wij dagen jullie uit om de handen uit de
mouwen te steken voor de kinderen in Rusizi!
Dit doen we met de actie High Five. Doe jij ook
mee?

Waarom dagen we je uit?

Misschien heb je gelezen dat de kinderen in
Rusizi het door de coronamaatregelen nu
extra zwaar hebben, of misschien hebben je
ouders het aan je verteld. Door deze kinderen
te helpen, delen wij onze voorspoed.

Wat kun je doen?

Opnieuw beginnen

Door de maatregelen in Rwanda hebben het
werk van Red een Kind en de zelfhulpgroepen
een tijd stilgelegen. Doordat men niet mocht
werken, hadden veel Rwandezen een tijd geen
inkomsten. Nu is dat weer opgestart, met
net als bij ons de anderhalvemeterregel. De
financiële buffer die de deelnemers van de
zelfhulpgroepen zo goed hadden opgebouwd
om ziektekosten en schoolgeld te kunnen
betalen en om te kunnen investeren, zijn veelal
opgegaan aan voedsel. Sinds kort beginnen
de zelfhulpgroepen weer te draaien. Het
leven wordt er langzaam weer zoals men het
gewend was vóór corona, al zijn er uiteraard
nog steeds restricties. De deelnemers van
de zelfhulpgroepen beginnen als het ware
opnieuw met sparen.
Dit jaar hebben we als NGK De Ontmoeting tot
nu toe 11.000 euro overgemaakt naar Red een

Verdien geld door klusjes in en om huis te doen
voor je ouders, je opa en oma, andere familie,
buren of vrienden. Vul de opbrengst in op de
sponsorkaart die je krijgt in de Bijbelklas.
Cool als jij aan de slag gaat om de kinderen in
Rwanda te helpen! Een high five voor jou!

Wanneer ga je aan de slag?

Zondag 8 november, de zondag na Dankdag,
worden de sponsorkaarten uitgedeeld in de
Bijbelklas. We staan er dan bij stil dat wij
veel hebben om dankbaar voor te zijn. Het

is ook mooi dat wij de mogelijkheid hebben
om anderen te helpen. Ben je er 8 november
niet bij? Neem contact op met Rianne de Jong
(gegevens te vinden in de Scipio-app) en je
krijgt alsnog de sponsorkaart. Het geld dat
je verdient, mag je op zondag 6 december
inleveren in de Bijbelklas.

Adventskalender

Red een Kind ontwikkelde een mooie
adventskalender. Deze is gratis te bestellen
via deze link. Interesse? Wees er snel bij, want
ze gaan als warme broodjes over de toonbank!

Groetjes van de leiding van de Bijbelklassen

Nieuwsflits WS Voorthuizen
De eerstvolgende reis op
de planning is een reis naar
Rwanda in de zomer van
2021. Lees hier de brief
van Marthe, één van de
deelnemers aan deze reis.
Hoi allemaal,
Ik ben Marthe en ik hoop komende
zomer mee te gaan met de World
Servants-reis naar Rwanda. Ik
ga mee, omdat ik denk dat dit
een super gave ervaring wordt.
Daarnaast lijkt het me heel mooi
om de mensen daar te helpen en
samen met de lokale bevolking
iets te bouwen wat hen verder
helpt. Als actiegroep Voorthuizen

moment chocoladeletters en op
19 december duiken we het koude
water in met Dive2Change bij
Zeumeren, brrr…
Volg onze Instagrampagina
@worldservantsvoorthuizen voor het laatste
nieuws en spetterende acties!
Groetjes, Marthe

Het project

In 2021 gaat de World Servants-groep weer
naar Rwanda. In 2019 waren we in het gebied
Rusizi, in 2021 staat een project dichter
bij Kigali, de hoofdstad van Rwanda, op de
agenda. De bouwplaats ligt niet ver van de
grens van Burundi. De bevolking leeft er
van de landbouw. Men verbouwt veelal mais,
bonen, bananen en zoete aardappelen.

doen wij gezamenlijke acties. Dit jaar hebben
we onder andere al een online bingo, Tourde-France-poule, pubquiz en wc-papieractie
gedaan. Ook volgt er binnenkort nog een
wijnproefavond, zet 26 november alvast in je
agenda! Naast deze gezamenlijke inspanningen
voeren we ook individueel acties uit. Zo haal
ik lege flessen op. Samen verkopen we op dit

Op dit moment kunnen daar veel kinderen niet
naar school, hier helpen wij graag verandering
in te brengen. Het project dat we gaan
uitvoeren zal een grote impact hebben op
de kinderen uit de omgeving. We gaan daar
namelijk bouwen aan een kleuterschool. Het
leren van basisvaardigheden, zoals Engels, is
dan voor veel meer kinderen toegankelijk. Ook
bij dit project werken we samen met Red een

zetten ze zich in voor individuele
acties.
De Dive2Change en de verkoop
van
chocoladeletters
komen
eraan. Houdt u van chocola of
vindt u het leuk om bibberende
mensen te zien? Laat het ons
weten. Natuurlijk worden de
acties ook door ons en door de
deelnemers gepromoot, dus we
weten u vast te vinden :)
Kind in Rwanda. Op dit moment hebben we
vanuit World Servants Voorthuizen een groep
van 23 jongeren, die graag willen meebouwen
aan de toekomst van deze kinderen!
Bouw jij/bouwt u ook mee aan de toekomst
van ruim 160 kinderen?
Er zijn meerdere mogelijkheden om de groep
te ondersteunen. Lees hieronder over onze
acties. Daarnaast is er nog ruimte voor een
aantal deelnemers en zijn wij ook nog op zoek
naar enkele leiders om ons leidersteam te
versterken. Mocht je interesse hebben, mail
dan naar Erik Verkade via eeverkade@gmail.
com of spreek één van de commissieleden aan.

Onze acties

De afgelopen tijd hebben wij al aardig veel
acties gedaan. Helaas wordt dit door alle
coronamaatregelen wel lastiger, maar we gaan
ervoor. Zo hebben we al een online bingo, een
online pubquiz, een wc-rollenactie en een Tourde-France-poule georganiseerd. Daarnaast
zijn de jongeren vaak aan het klussen en

Wij hopen op uw steun in gebed en daad,
Volkert, René, Gijs, Jiska en Erik

Wc-papieractie

Na vele kilometers (sjouwen met) wc-papier
kunnen we u melden dat de opbrengst van
deze actie 2800 euro is. Een mooie opbrengst
voor onze reis naar Rwanda. Wij zijn tevreden!

