
 

MISSIE ZUID- AFRIKA    Wilfred en Christine Reurink  13 oktober 2018 
 

 
     "Sharing our lives, caring for others” 

 

Wat een enerverende tijd. Moeilijke momenten, ontmoedigende momenten, nieuwe uitdagende 

dingen, spannende momenten, mooie momenten. Er gebeurt veel. Hieronder een update. 

 

Visum 

We zijn bijna 3 jaar in Zuid Afrika en we moeten ons visum verlengen. Al 4 maanden zijn we 

alle benodigde documenten aan het verzamelen. Het is een heel gedoe, een moeizaam traject, 

het kost veel geld en energie, maar het zo de moeite waard. We verlangen ernaar om nog 

minimaal 3 jaar hier te kunnen werken. Het project groeit, de kinderen groeien in hun geloof en 

karakter. We houden van ze en willen ze graag verder helpen op dit pad om Jezus (beter) te 

leren kennen! 

➢ Bidden jullie mee dat een nieuw visum voor de komende 3 jaar wordt toegekend voor ons 

alle vier? 

 

ECO girls                                                   

Sinds eind augustus hebben we twee stagiairs (Social Work) die in het Nehemiah Project 

meewerken. We hebben gevraagd of zij voor de ECO girls een lesprogramma willen maken over 

seksualiteit. Informatief over zwangerschap, menstruatie en HIV. Maar vooral werken aan 

identiteit. Je bent prachtig geschapen door God. Je bent zoveel waard! Vanuit die eigenwaarde 

grenzen durven aangeven    en gezonde relaties kunnen aangaan. Ter voorbereiding hebben we 

een enquête gehouden op de lagere school in Roodewal onder ruim 50 meisjes van 13, 14 jaar. 
(Niet de meisjes op de foto!)  

Er is zo’n behoefte onder deze meiden om hier over te praten. Thuis is er niemand die met ze 

praat hierover. We kregen vragen over seks, menstruatie, zwangerschap, voorbehoedmiddelen, 

trouwen, misbruik. Wat een openheid was er! We hebben gebeden (en ze gelinkt met 

Maatschappelijk Werk) met meisjes die 

in gewelddadige, onveilige thuissituaties 

zitten en nauwelijks naar huis durven 

gaan.  

➢ Bidden jullie mee voor de 

ontwikkeling van dit 

lesprogramma. Dat veel meisjes 

hierdoor geholpen worden en 

zelfvertrouwen ontwikkelen.  

 

 

 



 

Nieuwe kerk/doopdienst 

Sinds een aantal maanden is er in Roodewal 

een nieuwe kerk. Op de plek waar wij werken. 

Klein nog, maar een fantastische mogelijkheid 

om de kinderen, hun ouders, de mannen waar 

Wilfred mee werkt voor uit te nodigen. Wij 

zijn een aantal keer geweest. Ik (C) mocht in 

augustus spreken en ook de ECO girls hebben 

als koortje de aanbidding geleid.  

 

In november is er een doopdienst. Wij organiseren dit samen met de kerk. Een groot aantal van 

de kinderen heeft vorige maand hun hart aan Jezus gegeven en wil graag gedoopt worden. Wat 

een feest!! 

➢ Bidden jullie mee dat de kerk zal groeien en een positieve invloed in de wijk zal hebben? 

Voor wijsheid voor ons, of en hoe we een rol moeten spelen in de opbouw van deze kerk.  

 

Kampen 

Het is hier bijna zomervakantie. Dat betekent dat de kampen er weer aankomen. Drie kampen 

waarin alle groepen ECO boys op kamp gaan. We gaan kamperen op een mooie plek in Montagu. 

De jongens krijgen de kans om even uit hun omgeving te zijn. Even veilig zijn, even genoeg te 

eten hebben, een weekend niet over je schouder hoeven kijken uit angst om neergestoken te 

worden. Gewoon even kind mogen zijn! 

➢ Bidden jullie mee dat het organiseren goed zal verlopen? Voor een veilige rit van en naar 

de camping. Dat de jongens Jezus beter zullen leren kennen. Dat er genoeg financiën 

binnen zullen komen om de kosten te dekken. 

 

Nehemiah Project 

10 jaar geleden startten Johan en Sanne Slager dit prachtige 

project. In de loop van de jaren hebben veel kinderen Jezus 

leren kennen door het programma heen. De jongens die uit het 

programma kwamen omdat ze 18 werden, hebben veelal goede 

keuzes gemaakt in hun leven. Een aantal studeert, een aantal 

heeft een baan. Zo kunnen zij een licht zijn in hun eigen 

omgeving.  

Wij zijn dankbaar dat we mogen meewerken in het Nehemiah 

Project. We zien resultaten, we zien dat de Heilige Geest de 

levens van de kinderen verandert.  

 

Sinds kort hebben we een nieuw promofilmpje. Hieronder de 

link: 
https://youtu.be/GFw-dovOwkg 

Aankomende december gaan Johan en Sanne vertrekken. Voorlopig terug naar Nederland om 

daar opnieuw te ontdekken wat God voor hen heeft. Dat betekent dat wij straks met z’n 

tweeën dit mooie project gaan leiden. Wat zullen we Johan, Sanne en hun kinderen missen. Als 

collega’s, maar vooral ook als vrienden. We zien ook dat het goed is dat ze een ander pad 

inslaan. We wensen en bidden hen alle zegen en goeds toe! 

➢ Bidden jullie mee voor het Nehemiah Project? Voor nieuwe long-term medewerkers. 

Voor wijsheid hoe we het project (opnieuw) moeten gaan vormgeven.  

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGFw-dovOwkg&data=02%7C01%7C%7C70dcbb644d1e45f550e608d63101b599%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636750280735223939&sdata=Rrq%2Bl3V6Ae4X%2FtWFGn6S0i7elcW8r56QTEdv%2B6K32Mg%3D&reserved=0


 

Changemakers 

Begin 2018 ben ik (W) begonnen met het opstarten van 

een pallethoutbewerking bedrijfje voor de 

Changemakers (Een groep ex-verslaafden die in een 

afkickprogramma zitten). Het is zo goed voor de 

mannen om bezig te zijn en ook een vaardigheid te 

hebben om zelf geld te verdienen. Bij gebrek aan een 

goede leraar heeft het in onze verlofmaanden 

stilgelegen.  

 

Nu ben ik weer volop met de mannen aan de slag en er stromen verschillende orders binnen 

voor salontafels, eettafels en stoelen voor een restaurant en meer. Het is heel fantastisch om 

te zien hoe dit groeit. Ik ben dankbaar voor de nieuwe gereedschappen die we konden 

aanschaffen na een mooie gift. Omdat ik zelf geen pro houtbewerker ben en er ook niet elke 

dag bij kan zijn, zijn we nog steeds op zoek naar de juiste persoon om deze mannen les te 

geven. Maandag heb ik een sollicitatiegesprek met een kandidaat.  

➢ Willen jullie bidden voor deze houtbewerking business? Dat de mannen leren om 

vaardiger en zelfstandiger aan het werk te kunnen. Dat er een goede leraar komt. Dat 

er genoeg fondsen en hulp van lokale bedrijven zal zijn om pallets aan te leveren.  

 

Markus 

hebben we afgelopen drie weken moeten missen. Aanstaande dinsdag 

komt hij weer thuis uit Zuid-Korea. Zijn school wordt o.a. gesponsord 

door een Zuid-Koreaanse kerk. Deze kerk heeft 12 kinderen 

uitgenodigd om Zuid-Korea te bezoeken. Als een soort werkweek, 

maar dan voor drie weken. De groep heeft dans, - en djembé les 

gehad en heeft op verschillende plekken opgetreden in ZK. We 

hebben hem gemist, maar vinden het echt een enorm gave ervaring 

voor hem om zo’n andere cultuur te leren kennen. Enorm dankbaar 

voor deze mogelijkheid.  

➢ Willen jullie bidden dat hij en de groep dinsdag veilig weer 

thuiskomt? 

 

17 jaar getrouwd 

Van een vriendin kregen we geld om 4 nachtjes met z’n tweetjes er op uit te gaan. Zo dankbaar. 

Zo nodig. Onze stagiairs en Johan en Sanne hebben op Noa Maria gepast. De 2e keer in 3 jaar 

dat we met z’n tweeën er even uit konden. Nodig dus. Leven hier vinden we niet altijd 

makkelijk. Het leven in een andere cultuur kost energie. We houden van de mensen hier, maar 

hebben elke dag een grote dosis aanpassingsvermogen nodig om positief te blijven en te blijven 

staan. Werk en privé is moeilijk te scheiden. Zoveel schrijnende situaties maken we elke dag 

mee. Meer dan in Nederland hebben we elkaar nodig om te blijven staan. In Nederland hadden 

we beiden ons werk en vrienden en deden we leuke dingen apart of samen en leefden we ons 

leven in de maatschappij. Hier zijn we als gezin een soort van eilandje in een andere cultuur. 

Tuurlijk hebben we vrienden. Maar niet alles kunnen we delen met vrienden omdat er 

cultuurverschillen zijn. Wilfred en ik zijn daardoor heel erg op elkaar aangewezen en dat is 

mooi, maar is ook een leerproces. In drukke tijden met allemaal prachtige dingen zoals 

hierboven beschreven staan vinden we dat heel moeilijk. Elkaar echt verstaan. Daarom was het 

heel superfijn om ter ere van ons 17 jaar getrouwd zijn, een paar daagjes samen weg te 

kunnen.  



 

➢ Willen jullie voor ons bidden? Dat we elkaar blijven horen en zien. Dat God ons kracht 

geeft om te blijven staan. Samen in dit prachtige Zuid-Afrika. 

 

Lieve vrienden en familie, dat was het weer voor deze keer. Dank voor jullie support! 

 

Drukkies van 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. 

 

Adres: 5 Kotzestreet, Worcester 6850, South Africa 

 

 


