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Talentenactie 2022: Zet je talent in voor een ander! 
 
Talent. Iedereen heeft het. Maar wélk talent zet jij in voor de Talentenactie 2022? In het 
verleden hebben we al met prachtige initiatieven geld opgehaald voor het goede doel: ons 
gemeenteproject Ontmoet Rusizi. Ook dit jaar hopen we veel mooie talenten te zien 
opbloeien. Talenten van jong en oud!  
 
Hoe werkt de actie? 

 Bedenk met welk talent jij geld wilt ophalen en doe indien nodig zelf een inleg om te 
starten. 

 Inschrijven kan via een e-mail naar rusizi@ngkdeontmoeting.nl of bij de tafel van 
World Servants/Ontmoet Rusizi op zondag 8 of 15 mei.  

 Bied jouw talent aan via het prikbord in de hal. Ook bieden we jouw talent aan via de 
website. Tip: Zet ook eigen kanalen in voor promotie. 

 Aan de slag met je talent! 
 Lever de opbrengst in bij de tafel in de hal of bij Erik Verkade. Dit kan tot en met 

zondag 12 juni.  
 

Heerlijke cakes bakken? Afwassen als de beste? Je groene vingers inzetten om iemands tuin 
een onderhoudsbeurt te geven? Het zijn zomaar een paar voorbeelden. Maar ook 
huiskamerconcerten geven, armbandjes knopen, lege flessen inzamelen of auto’s wassen 
zijn mooie talenten om in te zetten voor de actie. Ieder bedrag, groot of klein, draagt bij! 

Met ons gemeenteproject Ontmoet Rusizi 
helpen we gezinnen in de streek Rusizi in 
zuidwest-Rwanda om te leren voorzien in 
hun eigen levensonderhoud. Dit doen we 
door financieel bij te dragen aan het 
programma van Red een Kind. Dit 
programma creëert een goede start voor 
de allerjongsten, kansen voor kinderen, 
helpt jongeren aan het werk en draagt bij 
aan een veerkrachtige gemeenschap. Red 
een Kind werkt samen met lokale partner-
organisatie African Evangelistic Enterprise. 
Meer informatie over Ontmoet Rusizi is te 
vinden op ngkdeontmoeting.nl.   
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World Servants op reis naar Rwanda 
 
Een groep jongeren van World Servants gaat deze zomer naar Rwanda voor een project. Zij 
vertrekken op 9 juli en zullen daar drie weken lang bouwen aan een kleuterschool. Het 
bouwen gebeurt in samenwerking met Red een Kind en African Evangelistic Enterprise. De 
jongeren staan aan het begin van een avontuur, waarbij ze nieuwe indrukken zullen opdoen 
en veel leren over de cultuur van Rwanda! 
 
 

 
                                                                           Leerlingen van de basisschool waaraan de World  

                                                              Servants-groep in 2019 heeft meegebouwd. 
 
 
Wie gaan op reis? 
Ook vanuit NGK De Ontmoeting gaan er jongeren mee, je herkent vast een aantal namen! De 
complete groep: Jarik van Beek,  Ilse, Naomi en Nienke Beukema, Nynke Cornelissen, Rianne 
de Dreu, Mirthe Drost, Jolanda van der Plas, Dana Hoekstra, Lara en Sacha Hut, Annelinde 
Junte, Lieke en Volkert Kieft, Nora Koelewijn, Evelieke en Lindelotte Kool, Maaike Kort, 
Lisanne Kruithof, Marthe Mom, Niek Spithoff, Joshua van ’t Veld, Dianne en Ruben Vonk, 
Levi Zuurman, Joas en Erik Verkade.   
 
 
 

  

Scan de QR-code en bekijk de school waaraan de World Servants-groep 
in 2019 heeft meegebouwd.  

Wat gaan zij bouwen?  
In een gebied waar de mensen leven 
van landbouw, op ongeveer 75 km 
vanaf de hoofdstad Kigali, gaan zij 
bouwen aan een kleuterschool. Op 
dit moment staat er al wel een 
basisschool, waar de oudere kinderen 
les krijgen. Omdat er nog geen school 
is voor de kinderen in de 
kleuterleeftijd, starten leerlingen op 
de basisschool veelal met een 
leerachterstand.  Door de komst van 
een kleuterschool kunnen de 
kinderen in dit gebied eerder aan hun 
onderwijscarrière beginnen en zo een 
achterstand voorkomen. 
 


