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     "Sharing our lives, caring for others” 

 
Verdrietig 

Markus (8): “Ik wou dat Zuid-Afrika net zo rijk was als Nederland.” 

Ik (C) : “Hoe bedoel je dat?” 

M: “Nou, de kinderen in de sloppenwijk waar jullie werken hebben heel vaak geen eten. En geen warme 

kleren. En ze wonen in een klein hutje en niet in een huis. In NL hebben de kinderen dat allemaal wel.  

Ik: “Maar waarom vind jij dat zo erg?”  

M: “Ik word er zo verdrietig van dat andere kinderen geen eten hebben en als ik zie waar ze wonen.” 

 

Deze conversatie geeft helemaal weer wat wij ook voelen. We voelden het in Nederland al, maar nu we 

er elke dag direct mee geconfronteerd worden, is dat soms zwaar en verdrietig. 

 

Vriendschap 

Gelukkig zien we momenten van hoop. Afgelopen maanden is er veel geweld geweest. Bendes tussen 

verschillende wijken die elkaars huizen in brand steken. Steek,- en schietincidenten met een dodelijke 

afloop. Zelfs een kind op een basisschool waar een bendelid naar binnen was gekomen. Drugs, wraak, en 

onvermogen om conflicten op een goede manier op te lossen. 

 

Een paar weken geleden hadden we twee groepen tieners uit 

verschillende wijken bij elkaar. De bedoeling was dat ze samen 

drie dagen muziek zouden leren en maken. In groepen 

afwisselend keyboard, gitaar en zang doen. Om de eenheid te 

benadrukken heb ik een studie met ze gedaan over ‘Het lichaam 

van Christus.’ De begeleiders van dit muziekevenement kwamen 

uit Nederland, Duitsland, Polen, Brazilië en Zuid-Afrika. Maar 

het lichaam van Christus is één! Allemaal horen we daarbij en het is onmogelijk om te zeggen dat een 

ander deel er niet bij hoort.  

De eerste dag stonden de groepen wat argwanend tegenover elkaar. De tweede dag was er een conflict 

dat we al pratend en vervolgens samen biddend hebben opgelost. Aan het eind van de derde dag waren 

de groepen onafscheidelijk. Ze hielpen elkaar met het spelen van de akkoorden. Ze wisselden 

telefoonnummers uit en wilden vaker met elkaar samen werken. Is dat niet geweldig! 

 

                 
“Gitaarlessen”                                                                        “Samen werken, samen zingen in kerk voor daklozen” 



 

ECO boys 

Een ander soort vriendschap bouwen we op door de tieners 

1x per maand bij ons thuis te laten ‘kuier’. We doen 

spelletjes, soms gaan we hiken, altijd samen eten. De 

jongens ervaren op deze manier het leven in een gezin. Ze 

helpen met koken en afwassen. Ze leren delen. Ze zien hoe 

Wilfred en ik met elkaar als man en vrouw omgaan. Hoe 

overleggen we? Hoe lossen wij onenigheid op?                                              

Dit leren ze thuis niet. We bouwen een relatie met                                     “Lekker kuier” 

de jongens op. We merken dat deze middag een grotere impact heeft dan alleen het wekelijkse 

programma.  

 

Mannen 

Wilfred werkt nu een jaar met een groep mannen die hij wekelijks ontmoet en waar hij bijbelstudie mee 

doet. De groep is trouw, groeit geestelijk en groeit daadwerkelijk. Er komen er steeds meer bij.  

Een aantal zat in een bende, de meesten hebben in de gevangenis gezeten, veel zijn verslaafd aan drank 

of drugs en de meesten hebben kinderen bij veel verschillende vrouwen. Allemaal hebben ze niet hun 

school afgemaakt en zijn ze werkeloos. En nu willen ze Jezus beter leren kennen en Hem volgen. Ze 

willen leren hoe ze goede keuzes kunnen maken. Wilfred praat met ze over identiteit, vervuld worden 

met de Heilige Geest, discipelschap, vader - zijn. Maar ook 

praktisch helpt hij ze met het maken van een CV, het vinden van 

een baan, of timmer-workshops organiseren. Of met het 

aanmelden bij een afkickkliniek. 

 

Daarnaast gaat hij ze persoonlijk coachen om ze nog meer 

persoonlijk op weg te kunnen helpen. Samen met God. We bidden 

echt dat ze dat gaat lukken en dat ze zo een verschil kunnen 

maken in hun omgeving. Dat ze leren hoe ze van hun verslaving af kunnen komen, dat ze leren hoe ze een 

vader voor hun kinderen kunnen zijn en dat ze voor eten kunnen zorgen voor hun gezin.  

 

Ons eigen gezin 

Een maand geleden waren we als gezin ziek. Een behoorlijke griep die weken 

duurde met hoge koorts en hoesten. Gelukkig zijn we nu allemaal weer beter.  

Al voelen we ons hier erg thuis, we missen ook wel dingetjes van NL.  Een 

buurvrouw die de kinderen naar school brengt als je zelf ziek bent. Even op de 

fiets om wat boodschappen te doen. Ontbijtje bij IKEA. Lekkere kaas of 

vlokken of haring. Vrienden en familie. In het voorjaar van 2018 komen we op 

verlof voor een paar maanden. Daar zien we naar uit. 

 

Markus en Noa Maria gaan lekker. Op school, thuis, met vriendjes en 

vriendinnetjes. We zijn dankbaar dat het goed met ze gaat.  
                                                                                                                           “Groetjessssss uit Afrika”          

Tot slot  

Ook zijn we dankbaar dat we als gezin hier mogen werken. Ondanks het gemis van NL en het 

geconfronteerd worden met armoede en geweld, is dit de plek waar we nu willen zijn. Wat we doen heeft 

impact op levens. Niet door onze eigen inspanningen, maar door de kracht van de Heilige Geest. We zijn 

dankbaar voor mensen die (willen) veranderen door Gods kracht. 

Dank jullie voor jullie bijdrage hierin. Jullie support, gebed en bemoediging zijn onmisbaar! 

 

Lieve groet uit Worcester, Zuid-Afrika, 

Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria 

 

Giften kun je overmaken naar NL40 RABO 0302294 791 t.n.v. Rafaël Amersfoort, o.v.v. Missie 

Zuid-Afrika. Rafael heeft een Anbi status, giften kunnen belasting aftrekbaar zijn. 


