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Brieven van onze ambassadeurs 
 

 

 

 

                                                                      

 
 

 

 

Beste NGK De Ontmoeting, 
 
Hoe gaat het met jullie? Is er ook covid-19 in jullie 
land? Met mij gaat het goed. Ik zit in de eerste klas, 
maar door covid-19 kan ik nu niet naar school. Alle 
scholen zijn in lockdown. Ik ben blij dat ik in november 
2020 weer naar school mag. 
 
Bedankt voor de brief. Ik vond de dierenfoto’s erg 
leuk, want ik houd van apen en vogels. Thuis 
verbouwen we nog steeds bonen en aardappelen. Ik 
wens je een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2021. 
 
Dinah Iradukunda 
 

NIEUWSBRIEF 

Beste NGK De Ontmoeting, 
 
Groeten van Gervais, hij wenst je de vrede van 
God! Gervais was erg blij met jullie brief, waarin 
jullie hem het beste wensen bij zijn studie om 
zijn droom waar te maken om dokter te kunnen 
worden. Hij doet goed zijn best voor school. 
Door covid-19 leert Gervais nu via een 
radioprogramma. Hij vindt het leuk om met 
andere kinderen te voetballen.  
Gervais wenst jullie een vrolijk kerstfeest en 
een gelukkig 2021. 
 
Feleate  
 

We zijn blij met onze donateurs! Mede dankzij u maken we weer 3000 euro over naar Red een 
Kind, om deze kinderen en hun families te helpen om op termijn hun eigen leefomstandigheden te 
verbeteren. Word ook donateur. Mail uw gegevens naar rusizi@ngkdeontmoeting.nl of maak uw 
gift over naar NL15 RABO 0309 8244 78 t.n.v. NGK Ontmoet Rusizi. 

De overige brieven lezen? Mail naar bovenstaand e-mailadres.  
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Talentenactie 
 
Ook dit jaar zijn wij als werkgroep Ontmoet Rusizi weer benieuwd naar alle, al dan niet 
verborgen, talenten binnen onze gemeente. We zijn ervan overtuigd dat ieder van ons 
beschikt over bijzondere talenten en we hopen op uw/jouw inzet om de mensen in Rusizi, 
Rwanda te helpen. De Talentenactie vindt plaats in de periode mei-juni. Het idee is simpel: 
iedere deelnemer ontvangt tien euro als startkapitaal. Dit bedrag wordt geïnvesteerd, om 
geld te kunnen verdienen met behulp van uw/jouw talent! Aan het eind van de actieperiode 
levert iedere deelnemer tien euro plus de rest van de opbrengst in bij de werkgroep. De 
afgelopen jaren hebben we al veel mooie, succesvolle initiatieven gezien, zoals het maken 
van ansichtkaarten, de verkoop van tweedehands boeken of gezellig bij elkaar eten. Hopelijk 
mag dat weer dit voorjaar.      
 
Binnenkort vertellen we meer. Denk nu alvast na over de invulling van de actie met uw/jouw 
eigen talent!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, vindt Red een Kind. Daarom werkt de organisatie met 
hele dorpen tegelijk. Red een Kind is actief in verschillende landen in Azië en Afrika.  

Door het vormen van zelfhulpgroepen en het bieden van opleidingen krijgen 
gezinnen de kans hun inkomsten te vergroten en sterke netwerken te bouwen. Zo 
kunnen zij op termijn hun eigen leefomstandigheden verbeteren.  

Met ons project Ontmoet Rusizi ondersteunen we als NGK De Ontmoeting de 
werkzaamheden van  Red een Kind in de streek Rusizi in Rwanda. Als dank voor deze 
financiële bijdrage mogen wij met een aantal kinderen uit Rusizi communiceren. We 
ontvangen foto’s, tekeningen en brieven van de kinderen zelf, waarin we kunnen 
lezen over hun levens en gezinssituaties. Daarnaast houdt Red een Kind ons op de 
hoogte over de vorderingen van het project.  

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. 
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Nieuws van World Servants Voorthuizen 

Ondanks alle onzekerheden zijn wij, als World Servants-groep, druk bezig met de 
voorbereidingen voor onze projecten in 2021. Gezien de coronamaatregelen besluit World 
Servants Nederland in maart of de projecten de komende zomer mogen doorgaan.  
Eventueel worden er alternatieven bedacht en worden er projecten doorgeschoven. Dit 
laatste geldt dan mogelijk ook voor onze geplande reis naar Rwanda. Voor ons zou dit een 
enorme teleurstelling zijn, maar iets waar we alle begrip voor hebben. 
 
Actieplan 
Als commissie van World Servants-groep Voorthuizen houden we de moed erin! Daarom 
hebben we een actieplan gemaakt voor de komende maanden. U kunt alvast uitkijken naar 
de volgende activieiten:   
 

Datum Inhoud 

Zaterdag 30 jan Culinaire avond met een sterrenchef 

Vrijdag 26 feb Bingo 

Vrijdag 26 mrt Bierproefavond  

Zaterdag 27 mrt Wc-papierverkoop 

Vrijdag 30 apr Wijnproefavond  

Zaterdag 29 mei Grote zwemactie 

Vrijdag 25 juni Pubquiz 

 
Uitnodigingen voor iedere actie volgen.  Maar hebt u/heb jij, zeer begrijpelijk, nu al interesse 
in één van de acties?  Stuur gerust een e-mail naar Erik Verkade (eeverkade@gmail.com), 
kom op, hij zit erop te wachten, of spreek één van de commissieleden aan. 
 
Mee op reis? 
Heb je ook interesse om mee te gaan naar Rwanda, samen met de prachtige groep 
deelnemers en leiders van deze reis? Ook dan geldt: mail Erik!  
 
De WS-commissie 
Gijs, René, Volkert, Jiska, Joël en Erik 
 
 


