
 

MISSIE ZUID- AFRIKA    Wilfred en Christine Reurink  12 februari 2018 
 

 
     "Sharing our lives, caring for others” 

 
 

“Dis lekker kuier,” verzucht Tershwin (17), zittend in onze achtertuin, een glas appelsap drinkend, een 

hamburger etend. Samen met nog twee andere ECO jongens hebben ze net bij ons in de tuin gewerkt, en 

daarna het badje ingedoken. Nu even nakletsen. Over school, studie, toekomst. Het is heerlijk om hun 

toekomstdromen te horen. Thuis hebben ze het niet makkelijk. Geen ouder die altijd zorgt voor eten op 

de tafel. Onlangs kwam 1 van de jongens bij ons aangelopen (ruim een uur lopen) omdat hij boos was op 

z’n moeder. Ze had voor dat weekend alleen maar wijn gekocht voor zichzelf en geen eten voor hem en 

z’n zusjes. Het breekt ons hart en we genieten van dat moment dat ze even kunnen ontspannen in onze 

achtertuin. 

 

De zomervakantie is voorbij. Het nieuwe jaar is begonnen. We hopen dat jullie goed en gezond 2018 zijn 

begonnen. Wij genieten weer van de structuur. Markus en Noa Maria van hun nieuwe meester en juf. We 

zijn alweer een paar weken gestart met het programma. Het is fijn om weer bij de jongens en meisjes in 

Roodewal te kunnen zijn. 

 

   
  Programma met de jongens                Noa Maria ‘geeft pianoles’  

 

 

Een groep jongens van 12 tot 14 jaar oud heeft alweer een middagje bij ons gespeeld. Het is zo leuk om 

de jongens te zien in de rust van ons huis. Lego om mee te spelen. Geen speelgoed dat wordt afgepakt. 

Samen eten. Over een paar weken gaan we met de oudere tienerjongens een dagje uit. En over een 

maand staat er alweer een kamp op het programma. Een groep van 12 meisjes nemen we mee naar de zee. 

Het is zo’n voorrecht om een kijkje te mogen hebben in hun leven en we bidden dat de kinderen, door 

deel te zijn van ons leven, Jezus zullen zien en zullen groeien in hun geloof.       

 

Wilfred is begonnen met de start van een pallet furniture business. Gereedschap is aangeschaft, pallets 

zijn gekocht. Wilfred is in gesprek met verschillende houtbewerkers en winkels waar de spullen 

verkocht zullen worden. Het doel is het creëren van werk en het aanleren van skills. Mensen kunnen zo 

voorzien in hun eigen levensonderhoud en hun kinderen eten geven. Morgenmiddag is de eerste workshop 

in Roodewal voor ex-verslaafden.   

 

Ons verlof komt er aan. Nog 71 nachtjes voor we in het vliegtuig zitten. Voor de hele periode hebben we 

onderdak. In en om Amersfoort. Op een paar verschillende plekken. We zijn heel dankbaar voor al jullie 

tips en meedenken hierin. Het is zo leuk om nu al afspraken te maken met vrienden en familie om leuke 

dingen te doen straks samen. Wat we nodig hebben is een fiets voor mij (C ) die ik vanaf 1 mei tot 9 juni 



 

kan gebruiken. Ook hebben we in de laatste week van 25 juni tot 29 juni nog een auto nodig. Verder zijn 

we voorzien! We zijn benieuwd hoe het leven in NL is. We gaan het zien! We gaan jullie zien! Ons sien uit!  

 

Dankie voor jullie betrokkenheid. We voelen ons gezegend met vrienden en familie die achter ons staan. 

We hopen dat jullie ook dit jaar 2018 samen met ons willen samenwerken in Gods koninkrijk! 

 

Als je onze eerdere nieuwsbrieven niet hebt gelezen en dat wel wilt, kun je die vinden op onze site: 

www.wilfredenchristine.nl. Ook op onze FB pagina Wilfred & Christine posten we regelmatig foto’s en 

verhalen over ons leven hier.  

 

Drukkies van ons viertjes! 

Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

Markus en Noa Maria in hun schooluniform 

 

 

 

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. 

 

 

 

http://www.wilfredenchristine.nl/

