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Onderweg naar huis veran-
dert zware regen in noodweer. 
File! Boven de A 10 bij Genua 
lichten matrixborden op. A 10 
Bloccato. Chiuso! Het verkeer 
zit muurvast. We naderen de 
Morandibrug. Een lange verbin-
ding tussen twee hellingen. Nog 
anderhalve kilometer. Vervelend 
genoeg rijdt het maar stapvoets. 
Dan maar een andere route! De 
eerste mogelijkheid om links 
af te slaan voert dwars door de 
stad.

Even later rijden honderden 
hulpverleners af en aan. Genua is 
in rep en roer. De weg bezwijkt! 
Ik precies voor de brug. Anderen 
er midden op. Niets vermoedend 
sterven 43 mensen in de afgrond 
eronder.

De eeuwige Weg!

Met uw steun wijzen wij dui-
zenden kansarme kinderen de 
Weg! Dat is met een beperkte 
bezetting hard werken. Dank-
baar stellen we u in deze discipel 
een deel van onze vrijwilligers 
voor. Ook leest u over Congo en 
Mozambique. Groot is Uw trouw 
o Heer.

Verbroken verbinding hersteld!

VOORWOORD

Wij bouwen samen aan nieuwe 
verbindingen en een toekomst-
perspectief voor kansarme 
jongeren.

In afhankelijkheid van onze 
overste Leidsman zetten we 
hulpverlening en onderwijs in 
om het evangelie ‘voor te leven’ 
en door te geven. Met uw steun 
onderhouden we verbinding 
tussen noord en zuid, kansrijk en 
kansarm!

Dagelijks mogen we hen vertel-
len van het Licht der wereld en 
Zijn werk op Golgotha. Bedoeld 
om verbroken verbindingen te 
herstellen. Dat is Zijn liefste 
werk!

In dat voetspoor werken wij in 
stille verwondering. Dankbaar 
voor Zijn allesomvattende en 
trouwe zorg.

Wat vlied’ of bezwijk’, Getrouw 
is mijn God.

Ontvang een hartelijke groet van 
het Kimonteam,

J.P.R. (Richard) Pannekoek
Dir.
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Op 27 juni 2018 brak de dag, waar we ruim 
8 jaar naar toe mochten werken, daadwer-
kelijk aan. In deze Discipel kijken we terug 
op 8 jaar veldwerk op Afrikaanse bodem. 
Tegelijkertijd kijken we vooruit; want achter 
onze betrokkenheid bij Mozambique komt 
geen punt, maar hooguit een komma, te 
staan. 

100% lokaal
Het was in 2008 dat ik mijn eerste ontmoe-
ting had met de leden van de organisatie 
ESPANOR in Milange, Mozambique. Een ini-
tiatief ván en vóór Mozambikanen; niet van 
buitenaf opgezet, maar 100% lokaal. Een 
groep christenen uit verschillende kerken 
met een duidelijke visie en passie, maar ook 
met een zeker manco aan kennis, ervaring 
en middelen. 

Slechts voorbijgangers
Wij voelden ons geroepen om bij dit 100% 

MOZAMBIQUE 

8 jaar Afrika
WIEBE VAN HORSSEN KIJKT TERUG OP 8 JAAR AFRIKA

“Vanaf de dag van je aankomst, moet je toewerken naar de dag van 
je vertrek.” Deze statement gaf iemand mij ooit mee als ‘gouden 
tip’ in de voorbereiding op onze uitzending naar Mozambique. 

lokale initiatief aan te sluiten; om dit 
initiatief een impuls te geven met de inzet 
van onze kennis, ervaring en middelen. Van 
meet af aan was de insteek: “niet zelf doen, 
maar coachen.” Want niet de Westerling, 
maar de lokale christenen, zijn de beste zen-
dingswerkers. Zij kennen de taal, begrijpen 
de cultuur en blijven (zendingswerkers zijn 
slechts voorbijgangers).

Touwtjes in handen
Hoe mooi deze insteek ook klinkt, eenvou-
dig was het lang niet altijd. Soms liepen 
dingen helemaal mis. Soms werd gegeven 
verantwoordelijkheid niet serieus genomen. 
Soms verlieten medewerkers het pad van 
Gods goede geboden. Dan was de verleiding 
groot om het toch maar zelf te doen; om 
toch maar zelf de touwtjes in handen te 
nemen.

“Als je snel 
wilt gaan, ga 
je alleen; als 
je ver wilt 
komen, ga je 
samen!”
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Wijze raad
Er is een Afrikaans spreekwoord 
wat zegt: “als je snel wilt gaan, ga 
je alleen; als je ver wilt komen, ga je 
samen!” Dat was de ‘wijze raad’ die de 
oprichters van ESPANOR mij regel-
matig voor ogen hielden. De lokale 
werkers trainen, coachen en begelei-
den – dat is ‘onze missie’ als veldwer-
kers. Zowel praktisch in bijvoorbeeld 
projectmanagement, als geestelijk in 
bijvoorbeeld rentmeesterschap.

De ogen van de Schepper
Helaas wordt Afrika in de media veelal 
negatief neergezet. Berichten over 
corruptie, armoede en slecht leider-
schap voeren de boventoon. En de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit 
vaak typerend is voor het Afrikaanse 
continent. Maar toch ben ik in de ach-
terliggende 8 jaar anders gaan kijken 
naar onze Afrikaanse medemens. 
Misschien wel meer met de ogen van 
de Schepper. 

Met innerlijke ontferming bewogen
Afrikanen zijn mooie mensen – veer-

krachtig, capabel, creatief, enthousi-
ast en vindingrijk. Veel te vaak kijken 
wij naar wat mensen niet hebben, 
terwijl wij juist moeten kijken naar 
wat God hen heeft gegeven. Ieder 
mens heeft de potentie om zich te 
ontwikkelen. Ieder mens heeft gaven 
en talenten. Ieder mens is waardevol. 
Ieder mens is door God gewenst en 
bruikbaar in zijn plan. God heeft mij 
als het ware leren kijken met de ogen 
van de Schepper. En ook met de ogen 
van Jezus – met innerlijke ontferming 
bewogen. 

Nieuwe bloei
De naam ESPANOR is een afkorting 
van de Portugese woorden ‘Esperança 
Para Novo Rebento’, en betekent 
‘Verwachting Van Nieuwe Bloei’. Bij 
het bedenken van deze naam zijn de 

Mozambikaanse oprichters geïnspi-
reerd vanuit Job 14:7-9 waar staat: 
“Voor een boom is er altijd hoop, zelfs 
al hij wordt afgehouwen, zal hij weer 
ontkiemen.” 

Afgehouwen boom
Mozambique is zo’n afgehouwen 
boom. Het koloniale tijdperk, de 
burgeroorlog en het communisme 
hebben het land weinig goeds ge-
bracht. Maar toch is er hoop vanuit 
het Evangelie; hoop voor het leven 
nú en de toekomst straks. Die hoop 
wilden de oprichters van ESPANOR 
heel concreet handen en voeten ge-
ven. Zo werden er tijdens onze eerste 
ontmoeting in 2008 plannen gesmeed 
voor kleuteronderwijs, basisonder-
wijs, vakonderwijs en rurale gebieds-
ontwikkeling. 
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Dynamische organisatie
Nu – 10 jaar later – zien we dat de 
hoop van toen steeds meer werkelijk-
heid is geworden. ESPANOR heeft zich 
ontwikkeld tot een mooie en dynami-
sche organisatie. Met 64 fulltime wer-
kers, 23 leden, meer dan 15 partneror-
ganisaties, tientallen partnerkerken, 
honderden vrijwilligers en duizenden 
mensen die bereikt worden met het 
evangelie. Onze ‘Esperança Para Novo 
Rebento’ is niet beschaamd. 

Metterdaad
Met een diversiteit aan projecten mag 
ESPANOR de medemens metterdaad 
dienen. Met kleuter- en basisonder-
wijs, vakonderwijs, landbouwtraining, 
bijenteelt, bosbeheer, alfabetisering, 
diaconaat, vorming en toerusting, 
kinder- en jongerenwerk, zorg rondom 
HIV/aids, hulpverlening aan weeskin-
deren, enzovoorts.

Gods tijd
En dan komt het moment dat je 
daar afscheid van moet nemen. Van 
een land en van mensen die je hart 
hebben geraakt. Van een levensmissie 
waarvoor we 8 jaren van ons leven 
hebben mogen geven. Dat is niet een-
voudig. Maar we geloven dat het Gods 

tijd is en daarom is het goed; voor ons 
gezin en ook voor ESPANOR.

Hoopgevend
Zolang je nog ter plaatse bent, is het 
voor de lokale collega’s makkelijk om 
voor het minste of geringste aan te 
kloppen. En dat bevordert nu juist 
niet de lokale zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. Nu is er echter een 
nieuwe fase aangebroken, waarin wij 
een stapje terug doen, en de lokale 
werkers een stapje vooruit moeten 
zetten. Dat is spannend, maar we 
hebben er vertrouwen in. De eerste 
signalen zijn hoopgevend.

Zending via WhatsApp
Mooi is dat er achter onze betrokken-
heid bij het werk van ESPANOR geen 
punt is komen te staan. Per 1 juli 2018 
ben ik parttime in dienst bij de stich-
ting KIMON om op afstand projecten 
van ESPANOR te begeleiden. Het is 
niet langer de zendingswerker onder 

de boom, maar achter de PC met 
dagelijks contact via email, WhatsApp 
en Skype. Zo mag ik voortgang geven 
aan de begeleiding van de KIMON-pro-
jecten op het gebied van onderwijs, 
evangelisatie en zorg voor kansarme 
kinderen. 

Blijvende betrokkenheid
Dat vraagt wel om eenzelfde blijven-
de betrokkenheid vanuit de achter-
ban in meebidden en meegeven. Nu 
zie ik dat laatste niet zozeer als een 
verzoek, maar eerder als een mogelijk-
heid. Ooit was er iemand die training 
gaf aan ESPANOR en zei: “Fondsen-
werven is niet het doen van een bedel-
verzoek, maar veel meer de mogelijk-
heid bieden om te investeren in Gods 
Koninkrijk.” Via KIMON – en tal van 
andere organisaties – krijgt u en jij de 
mogelijkheid om te investeren in het 
Koninkrijk met een rendement van 
onschatbare waarde.

2010

2018
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Coördinatie sponsorprogramma
Samen sponsoren we zo’n 260 kinderen uit Congo, Guinee-Bissau, Bangladesh, Oe-
kraïne en Mozambique via Kimon.  Aan mij de taak om het contact tussen sponsors 
en sponsorkinderen te verzorgen. Het is mooi om te ervaren hoe vaak een bijzondere 
band groeit met een sponsorkind. Nog veel meer indruk maakt het op mij dat veel 
kinderen zo dankbaar zijn naar God en hun sponsor. Door middel van sponsoring ont-
vangen onze kinderen onderwijs, schoolmateriaal, eventueel medische zorg en een 
maaltijd. Zo belangrijk! 

Dit werk doe ik met plezier
Er zijn momenten dat je zoekt naar een betekenisvolle invulling van je leven.
Daarom heb ik van harte ja gezegd op de vraag om de lezersadministratie van 
Kimon bij te houden. Dit werk doe ik met veel plezier. Het is fijn een schakel te 
mogen zijn in een proces waarbij het toekomstperspectief van kansarme kinde-
ren centraal staat. Naast dit werk ben ik moeder voor onze 3 zoons, een trotse 
oma van een kleindochter en vrijwilliger bij het Hospice.

 “Kimon wijst kinderen de Weg”
Als oud-militair trek ik het land in om presentaties te geven over ons werk onder kinde-
ren. Als je de vreugde van het evangelie zelf ervaren hebt, doe je niets liever
dan ook anderen vertellen van Jezus Christus. “Kimon wijst kinderen de Weg” Op scho-
len, markten, jeugdverenigingen, gemeenteavonden etc. laat ik zien wat onze veldwer-
kers doen. Op moeilijke en soms eenzame posten verrichten zij het belangrijke werk van 
hulp en evangelisatie. Ik vraag uw voorbede en gaven voor kinderen in meerdere landen, 
zodat de veldwerkers hun werk kunnen voortzetten. Nodigt u mij uit voor een presenta-
tie?  jharskamp@kimon.nl

Sponsorprogramma KIMON
Na 3 jaar in Mozambique te hebben gewerkt, zal ik me nu als vrijwilliger in blij-
ven zetten voor het sponsorprogramma van KIMON. Mijn naam is Marit Verweij 
en vanaf september ben ik in Nederland werkzaam als Orthopedagoog. Elk kind 
heeft recht op goed onderwijs, voedsel, medische zorg en vooral op Gods liefde! In 
Mozambique heb ik gezien dat dat niet vanzelfsprekend is. Het sponsorprogramma 
maakt een verschil. Daar draag ik graag aan bij!  

Naast mijn dagelijkse werk als projectleider strategieontwikkeling voor 
bedrijven, investeer ik wekelijks enkele uren om het Kimon bedrijven-
platform verder uit te bouwen.

Mijn naam is Astrid van Rossum (24 jaar) en in het dagelijks leven ben ik verpleeg-
kundige. Het bezoek aan mijn sponsorkindje in Bangladesh heeft mij veranderd 
en dolgraag wil ik mij inzetten voor stichting Kimon. Ik hoop mee te werken aan 
het magazine, voorlichting te geven en ondersteunende taken uit te voeren. 
Samen met u zie ik uit naar de uitbreiding van het Koninkrijk van God!

Aline

Inge van den Berg

Jan Harskamp

Marit Verweij

Gerhard Jansen

Astrid van Rossum

VRIJWILLIGERS
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juni 2018

Werkbezoek Jedidja 

GUINEE-BISSAU

Het project in Buba groeit maar door! 
Medio juni bezocht ik onze veldwerkers 
Gerda Klaver en Marianne van Helden 
in Buba. Een stad in moeilijk bereikbaar 
gebied. Met zo’n slordige 8800 inwoners 
in het zuiden van Guinee-Bissau. We 
gingen op pad om te coachen en overleg 
te voeren met de leidinggevenden. We 
bespraken het groeivraagstuk en de 
hulpbehoefte. Ik neem u graag mee voor 
een impressie.....

Geland en doorgestart
Hebben we ons toch beet laten nemen!  
Net geland in Bissau zijn we 5 euro armer.  
Een ‘goedwillende’ medewerker zou ons 
wel even helpen bij het invullen van de 
verblijfspapieren. Dat overkomt me geen 
tweede keer dacht ik. Gelukkig staan Ger-
da en Marianne ons al op te wachten. 
We overnachten in het Kimon onder-
komen op het terrein van de kerk.  De 
auto laten we achter bij het vliegveld in 
verband met motorproblemen.

Gebedsverhoring
Pastor Carlos, voorzitter van de Nationale 
synode, komt langs voor een kennismaking. 
Als hij van onze vervoersproblemen hoort, 
biedt hij een auto met chauffeur aan. Niet 
wetend hoe we naar het project in Buba 
zouden reizen was dit voor ons een gebeds-
verhoring. 

Jongens worden groot
Wat een verrassing om Djabada plotse-
ling te ontmoeten! Dat is jaren geleden. 
Djabada, toen één van de klusjesjongens 
die de auto waste en allerlei karweitjes op 
het project deed. Een betrokken jongen 
staat ineens als volwassen man voor me. In 
opleiding voor ‘social worker’ Hij weet zich 
geroepen om straks te mogen werken in 
Gods Koninkrijk.
Het treft me als ik hoor en zie hoe de Heere 
werkt in het hart van Djabada en vele ande-
ren.

Nieuw inzicht
We hebben overleg met een aantal leiding-

’Als een kind 
wijs wil zijn 
zal het moei-
lijkheden 
door moeten 
maken.’

DIANNE VAN DEN BELT - WERKBEZOEK JEDIDJA – GUINEE-BISSAU

Uitspraak van ds. Joakin 
(voorzitter Jedidias): 
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gevenden, de supervisors. Samen 
bespreken we hoe we ruim 100 
vrijwilligers kunnen motiveren om 
hun werk met volharding te blijven 
doen.  Door Jedidja hebben ook de 
supervisors geleerd dat gehandi-
capte kinderen net zo waardevol 
zijn als ieder ander schepsel.  
Vanuit dit nieuwe inzicht willen zij 
deze kinderen helpen. Een bijdrage 
leveren aan de gedragsverandering 
van de lokale bevolking.   Supervi-
sor Afonso zegt: ‘Wij als kinderen 
van dit land zullen ons best doen’. 
Ismaël, de verpleegkundige, ziet 
dat gehandicapte kinderen in het 
ziekenhuis beter behandeld wor-
den. Hij zegt: “Deze kinderen gaan 
nu óók naar school!”.
 
Straten van goud
Zondagmorgen 9.00. Vanaf 13 
veranda’s in Buba hoor ik Bijbelse 
liederen zingen. Als ik even stil blijf 
staan hoor ik hoe Bijbelverhalen 
verteld worden door toegewijde 

vrijwilligers.  Aansluitend begint 
om 10.00 de kerkdienst.  Het is de 
zondag van bidden en vasten. Er 
klinkt bewogenheid als ze bid-
den voor hun land en volk, werk, 
school, Jedidja en de studenten.  
Er gaat niets in dit land vanzelf 
en je hoort het verlangen als er 
gezongen wordt over het hemels 
Jeruzalem met straten van goud. 
Uitziende om altijd in Gods tegen-
woordigheid aanwezig te zijn.  Om 
half 3 gaan wij naar huis terwijl de 
dienst doorgaat.

Moord
Samen met Gerda breng ik eten bij 
een jongeman in de gevangenis.  
Hij heeft zijn broer vermoord om-
dat hij dacht dat hij epilepsie van 
deze broer had gekregen. En hij is 
niet de enige. Er zitten nog 2 jonge 
jongens vast om een soortgelijke 
moord. Er is zoveel angst en leed in 
dit land.

Verdriet
Ik denk aan de vrouw van Phillippus. In 2013 
ontmoette ik hem in zijn kleine winkeltje. 
Opgezet dankzij micro krediet. Wat was hij 
trots!  Ontsteld hoor ik dat hij vorig jaar is 
overleden. Door gevolgen van Aids moest 
hij alles loslaten. Ook zijn vrouw en zoontje 
Lukas.

Gods hart voor kinderen
Zo ontmoet ik ook Eliëzer. Hij is medewer-
ker in het Evangelisatieprogramma van 
Jedidja en commissielid van de kinderclubs 
voor Buba.  De commissie werkt aan het 
uitbreiden van het aantal clubs en wil 
kinderen die te oud zijn voor de Bijbelclub 
een vervolgprogramma bieden.  Iedere week 
worden honderden kinderen bereikt in 
Buba. In het hele zuiden van Guinee-Bissau 
horen wel 4500 kinderen het evangelie.  
Gods liefde gaat ook uit naar de kinderen 
van Guinee-Bissau.  

Zorgen
Voordat we terugreizen is er een bestuurs-
bijeenkomst. Ds. Joakin, de voorzitter, deelt 
als eerste zijn zorg over de veldwerkers 
Marianne en Gerda. Hij ziet dat ze erg druk 
zijn. Een gedeelde zorg. Gelukkig konden we 
elkaar handvatten aanreiken om in balans 
te blijven. De organisatie Jedidias (Jedidja) 
ontvangt respect van het ministerie voor 
het werk dat ze doen in het moeilijk bereik-
bare en achtergebleven gebied. 

Indrukken
Wat een indrukken van ontmoetingen, 
levensomstandigheden, het ontbreken 
van hygiëne….. De hartelijke ontvangst 
van Marianne en Gerda en de effectieve 
samenwerking. Dankbaar kijk ik terug op 
dit bijzondere werkbezoek waarin ik Gods 
nabijheid heb ervaren
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Terug in Nederland

CONGO

Opbouw 
Met heel wat jaren zendingservaring 
kwamen we in april 2014 aan in Bukavu, een 
grote stad in Oost-Congo. Je weet dat ieder 
land zijn eigen cultuur heeft, en je wat dat 
aangaat gewoon weer op nul moet begin-
nen, maar dat viel niet mee. Ontstellende 
corruptie, complexe verhoudingen, tribale 
verschillen en het mzungu (blanke) is niet 
van de lucht.  Er is een hele verhandeling 
te geven over de invloeden van de vroegere 
kolonialisten, maar wij zijn er wel achter 
gekomen dat de verschrikkingen van het 
verleden nog heel lang doorwerken en dat 
dat het karakter van de bevolking blijvend 
heeft gevormd.

Reorganistatie
De eerste week meteen aan de slag op het 
al bestaande project voor straatkinderen 
en verkrachtte vrouwen. Al snel bleek een 
totale reorganisatie, een nieuw bestuur en 
structurering van de aanpak nodig. Meer 
lessen, strak programma, beter eten, en 
het opzetten van een verbeterde financiële 
administratie. Het moest normaal worden 
om van de uitgaven verantwoording af te 
leggen, facturen te vragen en normaal af te 

rekenen. Het bleek allemaal niet echt goed 
te lopen. Het vrouwenproject hebben we 
na korte tijd beëindigd. Dit was niet onze 
kracht en te ver weg om het goed te coa-
chen. 

Terug naar school 
Binnen drie maanden was de grote reorga-
nisatie een feit. De overige veranderingen 
hebben we daarna stapsgewijs doorge-
voerd. De maaltijden werden afwisselender 
met verse producten, en met de nieuwe 
groep van 16 kinderen, die in oktober zijn 
begonnen konden we ook andere aanpas-
singen doorvoeren. Om 8.30 beginnen, 
Bijbelverhaal, catechisatie en daarna met 
een vast weekrooster de gewone vakken. Na 
10 maanden waren de kinderen voorbereid 
om (weer) op een reguliere school te worden 
geplaatst. 

16 kinderen op het project 
Zo hebben we een drietal jaren gewerkt. 
Steeds 16 kinderen op het project, om na 
het jaar op het project geplaatst te worden 
op een reguliere school. Eenmaal op school 
ondersteunen we de kinderen met school-
geld, uniform en andere benodigdheden.

’Eens per jaar 
hopen we een 
reis te ma-
ken, om ter 
plaatste de 
zaken door te 
nemen’

SJAAK EN ADELINE VAN RIJSSEL

Na ruim 20 zendingsjaren zijn we, voor zover we het nu kunnen 
overzien, definitief terug in het vaderland en moeten we weer om-
schakelen naar de Nederlandse cultuur. Een terugblik, …. en hoop 
voor de toekomst. 
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Kadervorming 
Naast de zorg voor de kinderen 
zijn we in het tweede jaar ook 
gestart met kadervorming, zodat 
op termijn het lokale personeel 
zelfstandig het project kan voort-
zetten. De nadruk lag hierbij op 
Bijbelkennis en de geloofsleer. 
We zijn daarom begonnen met de 
bestudering van de Heidelbergse 
Catechismus. Deze lessen bleken 
aan te slaan, niet alleen voor het 
personeel, maar ook voor vele an-
deren. Zodoende hebben we zelfs 
meerdere groepen moeten vormen. 
Eén groep vroeg zelfs om bredere 
theologische vorming en ook dat 
hebben we mogen doen.

Reductie van kosten
Het geheel was bij elkaar behoor-
lijk kostbaar. Het Hometeam heeft 
een enorme inspanning geleverd, 
om de uitgaven te kunnen blijven 
dekken, maar dat was op langere 
termijn niet vol te houden. De 
inkomsten liepen terug, waarbij 
het ook lastiger werd om sponsors 
voor de kinderen te vinden. Van 
minder dan 30 toen we aankwa-
men, was het inmiddels uitge-
groeid tot een groep van 80. We 
besloten daarom om de dagopvang 
te stoppen. Dat betekende wel dat 
een onderwijzer en de kok overbo-
dig werden en ontslagen moesten 

worden. Dat zijn zulke moeilijke 
beslissingen.

Dubbele aantal kinderen 
We zijn met het nog overige per-
soneel begonnen met bijbellessen 
en catechisatie op de scholen. 
Diverse scholen stelden lokalen 
ter beschikking zodat we daar 
met ‘onze’ kinderen deze lessen 
konden houden. Wat we hoopten, 
gebeurde ook: De Kimon-kinderen 
namen vriendjes en vriendinnetjes 
mee, waardoor we nu het dubbele 
aantal kinderen in deze lessen 
bereikten met het Evangelie.

Meer structuur 
Om structuur te brengen in de 
lessen hebben we het vragen-
boekje voor kleine kinderen van 
de Westminster gereproduceerd 
en daarbij gevoegd de vragen en 
antwoorden in het Swahili, wat 
samen met de Swahili-docent was 
vertaald. Voor de leerlingen van de 
middelbare school hebben we het 
bekende vragenboekje van Hellen-
broek in het frans vertaald omdat 
op de middelbare school ook in 
het frans wordt lesgegeven. Isaac, 
Sarah en Rachel hebben nu iedere 
week contact met de kinderen. 
Zodoende horen ze ook direct als 
kinderen spijbelen, ziek zijn of in 
de problemen, en kunnen dan actie 

ondernemen.

De toekomst 
Hoewel we inmiddels definitief terug zijn 
in Nederland hebben we bijna dagelijks 
contact met Bukavu. Eens per week is er 
een overleg met Isaac. Alles gaat gewoon 
door. In de afgelopen maanden zijn de 
schoolspullen gekocht. Een intensief werk 
voor de beide dames. Vooral de uniformen; 
opmeten, bestellen, uitpakken, passen. Ze 
voorzien alle kinderen weer van de beno-
digdheden. Binnenkort gaan ze weer alle 
scholen langs om het eerste trimester te 
betalen. 

Project volgen 
Met Kimon hebben we de afspraak gemaakt 
dat we het project nog volgen en zo nodig 
ondersteunen. Dat betekent dat we weke-
lijks een dag reserveren om de financiën 
door te nemen, de problemen rond de kinde-
ren en hun families bespreken, of proble-
men met de overheid doornemen.

Vertalen 
De kinderen hebben net voor de vakantie of 
net na de vakantie  weer een brief geschre-
ven. Ook dat proberen we te vertalen en de 
betreffende sponsors toe te sturen. Als het 
goed gaat merkt de sponsor niet, nu we wat 
terugkeerperikelen achter de rug hebben, 
dat we nu in Nederland wonen. Eens per 
jaar hopen we een reis te maken, om ter 
plaatste de zaken door te nemen.  

Zondagse bijeenkomsten
Het eerder genoemde theologisch on-
derwijs heeft ook vrucht mogen dragen. 
Vorig jaar zijn we begonnen met zondagse 
bijeenkomsten en die gaan ook nog steeds 
door. De jonge mannen geven nu zelf onder-
wijs uit de Heidelbergse Catechismus, ze 
organiseren conferenties en gaan voor in de 
zondagse bijeenkomsten. Voor dit deel van 
het werk is nu de stichting ‘Een getrouw 
Woord voor Bukavu’ opgericht (woordvoor-
bukavu.nl). Via deze stichting kunnen we 
naast de reis voor het kinderwerk ook nog 
enkele keren per jaar afreizen naar Congo 
voor seminars of conferenties. De Heere is 
getrouw!
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SPONSOR INFO

Benita Dunia
Benita is geboren in 2002. 

Haar vader was militair en is 

in een rebellenoorlog gestor-

ven. Moeder woont nu met 

haar 6 kinderen in een hokje 

met één kamer. Ze verkoopt 

meel, maar vaak is er niets 

te eten. 

Fatumata Gano
Fatumata heeft cere-

brale Parese. Hierdoor 

heeft ze verminderde 

spierkracht in haar hele 

lichaam.

Brigitte Wazo
Brigitte is een jaar of 
12. Haar vader heeft 
het gezin in de steek 
gelaten en is met een 
andere vrouw ge-
trouwd. Moeder bleef 
achter met 6 kinderen.

Dussu Djassi
Dussu is geboren in 
2001. Toen ze 3 was is 
ze ernstig ziek geweest 
waardoor ze hersen-
beschadiging heeft 
opgelopen.

Rajib Tripura
Rajib is geboren in 
2006. Hij is een vrien-
delijke, christelijke 
jongen. Hij woonde als 
kind op een boerderij in 
een droge bergachtige 
omgeving.

Tomasia Tomas
Tomasia is geboren in 2012. 
Tomasia woont bij haar 
moeder met 3 kinderen. Haar 
vader heeft zich het leven 
ontnomen. Ze wonen in een 
huisje met een golfplaten 
dak. 

Jeet Baroi
Koyel is een meisje van 
9 jaar dat van tekenen 
houdt. Haar familie is 
arm, en haar moeder is 
erg ziek. Haar familie is 
Christelijk. Koyel woont 
met haar zusjes in het Sa-
maritan Children Home. 

Matias Witinesse
Matias is geboren in 2011. 

Tijdens een verkeersongeluk 

is de vader van Matias overle-

den. Samen met zijn broertje 

woont hij bij zijn moeder. Ze 

wonen in een stevig huis met 

een golfplaten dak.

Congo Bangladesh

MozambiqueGuinee-Bissau

Sponsor een kind...
Dit is een beperkt overzicht van de kinderen die een sponsor zoeken, kijk voor 
meer informatie op onze website. www.kimon.nl/sponsor-een-kind/
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Nu papa en mama zijn gestorven woon ik 
in het gezin bij mijn nicht.

Door mijn handicap is dat soms niet mak-
kelijk. Mensen uit het dorp komen telkens 

langs en zeggen dat ik geen mens ben, 
maar een geest. “Je moet niet voor hem 

zorgen”, zeggen ze dan. Mijn nicht trekt 
zich daar gelukkig niets van aan, want ze 

weet dat ik wel een mens ben. Daar ben ik 
blij mee, want anders heb ik geen plek om 

te wonen.

Ik doe goed mijn best op school en help 
mee op het land. Zo verdien ik ook zakgeld. 

Pas heb ik hiervan mooie kleren gekregen. 
Daarmee sta ik op de foto! Van mijn spon-

sor uit Nederland heb ik een fiets gekregen 
en ik heb nu bijna 20.000 West Afrikaanse 

frank gespaard. (€ 30,00). Die bewaar ik 
voor reparaties aan mijn fiets. Dat is nodig, 

want de weg is vol kuilen en gaten. Soms 
heb ik een ongeluk met mijn fiets. Ik ga er-

mee naar mijn vrienden in het andere dorp. 
Die plagen mij niet.

Zendeling Marianne heeft pas aan alle kin-
deren uit het dorp het Bijbelverhaal verteld 

dat de Heere iedereen heeft geschapen en 
dat ieder mens uniek is. Ik hoop dat kinde-

ren uit het dorp mij nu niet meer plagen 
omdat ik anders ben.

Geef kinderen als Meta in Guinee-Bissau een toekomst!
Ga naar kimon.nl/sponsor-een-kind/

Hallo,
 ik ben Meta

Ik ben Meta, een jongen van 14 jaar 
oud en woon in Empada in

Guinee-Bissau

GUINEE-BISSAU

Ik mag er zijn!
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Pannenkoeken voor 
suriname

Activiteiten

Geïnspireerd door het Home Team uit Bles-
kensgraaf organiseerden wij een pannenkoe-
kenfestijn op camping ’t Beloofde Land in 
Voorthuizen. 

Honderden pannenkoeken zijn door onze vin-
gertjes gegaan. U kunt zich vast wel indenken 
hoe vet wij ons voelden aan het einde van de 
verkoop. 

Een aantal kinderen op de camping werden 
zo enthousiast dat zij zelfgemaakte spullen 
en etenswaren gingen verkopen voor Suri-
name. Ook werden er op alle kampeervelden 
lege flessen opgehaald. Al deze activiteiten 
samen heeft het mooie bedrag van 1500.- euro 
opgebracht.

Van 11 tot 18 januari 2019 organiseren wij 
een partnerreis naar Guinee-Bissau. Er zijn 
nog een paar plaatsen vrij. We bezoeken het 
project in Buba en reizen door naar Gambia. 
Voor meer info kunt u contact opnemen met 
Gerhard Jansen. Email: gjansen@kimon.nl

Maandag 12 november 2018 spreekt dhr. Gert 
van Putten met ondernemers over dubbele 
winst. En Wiebe van Horssen vertelt over ont-
wikkelingen in Mozambique. Ondernemers 
hartelijk welkom! Locatie: Oude Duikenburg, 
Echteld.

Zaterdag 13 oktober zijn we aanwezig bij het 
Jeugdappel LCJ en HJW in Schiphol-Rijk

Zaterdag 24 november zijn we te vinden op de 
markt van Hoop in de Maria Magdalenakerk 
in Goes.

U kunt de veldwerkers steunen door uw kerst-
pakketten bij ons te bestellen. Voor informa-
tie kunt u ons bellen of mailen.
Info@kimon.nl

Alle data D.V.

ACTIE
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VACATURES

Congo
Gezocht: Veldwerker (m/v) of 

veldwerkersechtpaar 
Leeftijdsindicatie: ca. 35 jaar of ouder

Thailand
Gezocht: Kinderwerkers
Beschikbaarheid: meer als 3 jaar

Guinee-Bissau
Gezocht: Fysiotherapeut
Leeftijdsindicatie: ca. 25 jaar of ouder

Guinee-Bissau
Gezocht: Administratie 
Leeftijdsindicatie: ca. 25 jaar of ouder

Veldwerker worden?... 
Zending onder kinderen. Dat is in het kort de missie van stichting Kimon. Zen-
dingswerk is mensenwerk. Een opdracht van God aan de mens: ga heen, verkondig 
het Evangelie aan alle schepselen! Daarom zenden wij mensen uit. Als vissers van 
mensen, gehoorzaam aan Zijn Woord.

Kijk voor meer vacatures op www.kimon.nl/ vacatures/
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ACTUEEL

Kerstpakketten actie 
Mail info@kimon.nl of bel 085-0407610

Onze veldwerkers en de projecten zijn af-
hankelijk van giften. Door uw bestelling 
van kerstpakketten voor uw medewer-
kers steunt u direct het werk van de veld-
werker en de voortgang van de projec-
ten. Bouwt u mee aan Gods Koninkrijk?

U kunt het veldwerk steunen door uw 
kerstpakketten bij Kimon te bestellen.
www.kimon.nl

Gezellig.nl

Kwaliteit

Kaasplankje

Italië

Kijk voor alle kerstpakketen op www.kimon.nl/acties/


