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De afgelopen periode hebben we diverse mensen op bezoek gehad. Door corona 
waren alle reizen eerder uitgesteld. Een groep vanuit de Hervormde Gemeente van 
Mastenbroek is langs geweest. En voor onze ouders en Caroline’s zus was het fijn 
om elkaar weer te zien en Jonathan in de armen te sluiten. Ondertussen gaat het 
werk door. De voedselprogramma’s draaien en om de maand komen de studenten 
naar de Theologische School om les te krijgen. In onze uitzending zitten we in de 
fase van stabilisatie. We zijn nu zo lang in Cyangugu dat we de mensen kennen en 
de mensen kennen ons. De samenwerking met bisschop Francis is prettig. Thuis gaat 
het goed met Jonathan. Het klikt goed met onze hulp, Aline. Ook André, de guard laat 
regelmatig van zich horen. 

 
De afgelopen en komende periode staat in het teken van evaluatie van het GZB 

Rwanda programma 2019 - 2022. Hebben we 
bereikt wat we wilden? Welke impact hebben 
de diverse projecten in de levens van de 
mensen? Op basis daarvan wordt er nagedacht 
over de toekomst. Gaan we op precies dezelfde 
manier verder of is het goed om hier en daar de 
koers iets te verleggen? Voor onszelf komt daar 
ook een persoonlijk stukje bij. We zijn 
uitgezonden onder het motto “duizend heuvels 
vol vreugde”. In de praktijk is het niet altijd 

makkelijk die vreugde te zien. Maar toch zijn er wel degelijk hemelse lichtpuntjes, die 
we graag met jullie delen in deze nieuwsbrief. 
 
De diocese heeft de GZB gevraagd of wij onze uitzending konden verlengen. De GZB 
en uitzendende gemeenten Zevenhoven en Woerdense Verlaat hebben hier van 
harte mee ingestemd, waar we heel erg dankbaar voor zijn. We kijken uit naar een 
nieuwe periode, waarin het werk doorgaat, maar waarin we ook langzaam het werk 
zullen overdragen aan onze collega’s.  

 
ol vreugde zullen jullie 
uittrekken en in vrede zul 
je huiswaarts keren. Ber-

gen en heuvels zullen je juichend 
begroeten en alle bomen zullen in 
de handen klappen.  

Jesaja 55:12 
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Afgelopen maand  september waren de 24 studenten 

van de drie-jarige opleiding “diploma in theologie” in 

Kamembe voor hun vijfde module. Ze kregen Nieuwe 

Testament over Paulus, uitlegkunde, ontwikkelings-

studies en het vak gezondheid en EHBO. In November 

komen de studenten van “certificaat in theologie” voor 

hun zesde en laatste module. De opleiding is erg gericht 

op de praktijk. De meeste studenten hebben weliswaar 

nauwelijks een opleiding, maar ze hebben wel veel 

ervaring. Ze staan erg open om nieuwe dingen te leren. 

Diverse studenten zijn nu beter in staat zichzelf te 

onderhouden door middel van een eigen stukje land en 

een kleine business. De theologische opleiding helpt om 

enerzijds meer zelfvertrouwen te krijgen, maar 

tegelijkertijd ook meer bescheidenheid. Ook hier geldt: 

hoe meer je leert hoe minder je weet. 

Afgelopen juni organiseerde het voedselprogramma in 

samenwerking met de Theologische School een 

pastorsconferentie over zelfredzaamheid. Vaak wachten 

mensen hier op een rijke westerse donor die met een 

grote zak geld alle problemen oplost. In de conferentie 

werd er gewezen op het belang om zelf met plannen en 

ideeën te komen. De grootste uitdaging in Afrika is vaak 

niet het gebrek aan spullen maar het gebrek aan kennis. 

Vanuit de geschiedenis hebben kerkleden niet altijd door 

dat de kerk niet van de bisschop is, maar van de 

mensen. Gemeenteleden zijn geen consumenten die 

iets hopen te krijgen, maar werkers die bouwen aan de 

visie van Christus’ kerk. 

De vorige keer leek het erop dat accredatie van de 

Theologische School moeilijk zou worden. Nu lijkt er 

binnen afzienbare tijd wellicht toch een opening te zijn. 

De East-African Christian College (EACC) in Kigali, de 

nieuwe Anglicaanse Universiteit is op zoek naar andere 

vestigingen in het land. Cyangugu kan daarbij een 

logische eerste stap zijn, aangezien die plek het verst bij 

Kigali vandaan ligt. Het zou betekenen dat de 

Theologische School een filiaal van EACC wordt, 

waarbij EACC de inhoud en kwaliteit van het onderwijs 

moet waarborgen, terwijl wij in Cyangugu 

verantwoordelijk zijn voor adequate faciliteiten. Er zijn 

nog geen concrete afspraken gemaakt, maar volgens 

bisschop Francis zijn de ontwikkelingen veelbelovend. 

 

In de afgelopen periode is er veel gebeurd. Veel pastors 

in de plaatsen waar we werken, zijn overgeplaatst naar 

andere locaties. Dat betekent dat we aan de nieuwe 

pastors moeten uitleggen wat de visie is van ons 

programma. En soms lukt het niet direct om een 

gezamenlijke visie te krijgen. We hebben helaas ook, 

binnen het programma, door verhuizing, afscheid 

moeten nemen van vrijwilligers met wie we goed konden 

samenwerken.  

Het programma in Bweyeye hebben we afgerond. Al 

een lange tijd zagen we daar dat er weinig verandering 

plaatsvond. Ouders lieten de zorg voor hun kinderen 

over aan de kerk en diverse vergaderingen brachten 

daar geen verandering in. En dan zit er maar één ding 

op: afronden, met pijn in het hart. Wel gaan ze door in 

spaargroepen die zijn opgezet. En daar kunnen we ze in 

de komende tijd nog in begeleiden.  

Ook in andere locaties hebben we spaargroepen 

opgezet. Verschillend per groep, komen ze wekelijks of 

maandelijks samen en doen ze een minimale inleg of 

een veelvoud daarvan, zeg maar een aandeel, in een 

gezamenlijke pot. Onderling wordt afgesproken wat de 

minimale inleg is. Dit gebeurt gedurende een jaar. 

Tussendoor kunnen de groepsleden kleine bedragen 

lenen, om bijvoorbeeld te investeren. Dit wordt dan met 

een kleine rente terugbetaald. Erg gunstig, want een 

bank rekent wel 18% rente! Aan het eind van het jaar 

worden de ‘aandelen’ uitgekeerd, plus de rente die 

onder de groepsleden wordt verdeeld. Zo kunnen 

ouders grotere uitgaven betalen, zoals de 

zorgverzekering.  

Elke groep heeft inmiddels ook een aanbetaling gedaan 

voor een zeug, wat we aan konden vullen tot het totale 

bedrag. De bedoeling is dat de groep voor de zeug zorgt 

zodat ze biggen krijgt. De biggen worden verdeeld onder 

de groepsleden en zo krijgt iedereen z’n eigen big, om 

het gezinsinkomen te vergroten. De mest kan worden 

verkocht, evenals de eventueel nieuwe biggen. In geval 

van een beer, wordt deze op termijn verkocht en is de 

bedoeling dat er weer een zeug wordt teruggekocht. Als 

ze hier goed voor zorgen, kunnen ze zelfs binnen 2 jaar 

een koe kopen.  
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Wilt u meer weten van onze belevenissen? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en 

schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen.  Maar u kunt ons ook volgen via facebook. Klik bovenaan de pagina op 

‘pagina leuk vinden’ en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op 

de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft! 

Aan het eind van het schooljaar, hebben we met Eric, 

het hoofd van de school overlegd dat hij de dagelijkse 

coördinatie van het project over gaat nemen. Caroline 

adviseert hem, maar hij wordt hoofdverantwoordelijk.  

Eric heeft een bijzondere passie voor zijn school en voor 

de studenten. De nieuwe lokalen zijn inmiddels bijna af. 

Inmiddels zijn er al weer nieuwe studenten gevonden 

voor het komende schooljaar. De studenten komen uit 

arme gezinnen. De meesten eten geen lunch, omdat ze 

daar de middelen niet voor hebben. Maar Eric is aan het 

puzzelen gegaan, om toch, via school, een simpele 

lunch te kunnen aanbieden. Zo kunnen de leerlingen wel 

de hele dag naar school en zich blijven concentreren op 

de lessen.  

Elia, voor zijn ziekenhuisopname 

Studenten bouwen aan de nieuwe lokalen 

We zijn dankbaar en blij met het vertrouwen dat Rik en Caroline kregen om nog anderhalf jaar langer door te gaan, 

dan de zes jaar waar in eerste instantie sprake van was. Dit betekent echter wel dat uw gebed, meeleven en mee-

geven ook nog langer nodig is. Wij zouden u willen vragen of u bereid bent nog 1,5 jaar door te gaan met hen te 

ondersteunen. Hun huidige contract tot 31 december 2022 is verlengd naar 31 augustus 2024. Ergens in de periode 

na Pasen 2024 zullen ze definitief terugkeren naar Nederland voor het eindverlof en zich opnieuw settelen.  

In Mukarange ontmoetten we, na een lange tijd van 

afwezigheid, Elia weer 

tegen. Hij zag er 

bijzonder slecht uit. Elia 

is 24 jaar en heeft een 

gezin, maar hij woont 

weer bij zijn moeder. Hij 

heeft diabetes en is zeer 

ernstig ondervoed. Zijn 

moeder vertelde ons dat 

hij 3 maanden in het 

ziekenhuis had gelegen, 

maar dat hij was 

ontslagen om thuis te 

sterven. Echter, na een 

maand was hij nog 

steeds in leven. Hij 

woog een armzalige 34 

kilo, kon letterlijk nog 

geen 2 seconden op zijn benen staan en moest in de 5 

minuten lopen naar huis om de paar meter uitrusten. Zijn 

moeder hoopte dat wij dan iets voor hem zouden kunnen 

doen. Het is denk ik goed te begrijpen dat deze situatie 

te ernstig is om iets te kunnen doen. We keken de dood 

letterlijk in ogen. Samen met moeder hebben we een 

transfer gevraagd bij het ziekenhuis, naar het beste 

ziekenhuis van Rwanda, in Kigali. We hebben hem met 

spoed naar dat ziekenhuis gebracht, waar hij 2 maanden 

heeft verbleven. De precieze oorzaak is nog steeds niet 

gevonden, maar Elia heeft wel medicatie gekregen die 

aansloeg. Toen we hem terugzagen, had er een 

ongelooflijke transformatie plaatsgevonden. Hij had weer 

leven in zijn ogen en weer meer energie. Hij is nog 

steeds ondervoed, maar wel weer op de goede weg. Hij 

woog de laatste keer al weer 39 kg. Wat een wonder! 

In de komende tijd moeten we nadenken over de 

toekomst van het voedingsprogramma. We hebben 

gemerkt dat er toch nog veel afhankelijkheid is, terwijl we 

juist naar het tegendeel daarvan streven . En dat 

betekent dat we moeten bezinnen en een nieuwe 

strategie moeten ontwikkelen. Een belangrijke focus zal 

liggen op verbetering van het gezinsinkomen. Maar het is 

een lastige puzzel. Want door de chronische 

ondervoeding, is het moeilijk voor mensen om creatief te 

zijn. En wij kunnen wel ideeën aanleveren, maar een 

stukje eigenaarschap moeten we niet uit het oog 

verliezen, anders is de moeite verspild. Kortom, nog een 

flinke uitdaging! 

http://www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde
http://www.facebook.nl/duizendheuvelsvolvreugde


Hieperdepiep hoera! Inmiddels is Jonathan al weer ruim een jaar oud. We hebben zijn verjaardag gevierd met een 
aantal vrienden die in de buurt wonen.  

Hij is een heel actief jochie, zeker in 
vergelijking met de vaak stille Rwandese 
kinderen. En iedereen is dol op hem. Hij is 
erg sociaal, nieuwsgierig en ondernemend. 
Kruipen kan hij als de beste, en als je even 
niet oplet, doet hij het hekje van de 
veranda open en vertrekt. Dan vind je hem 
rustig terug op de stenen trap achter ons 
huis. Hij vindt het ook leuk om de 
badkamer of de keuken in te gaan en de 
boel leeg te halen.  

Dus we houden de deuren gesloten en Jonathan altijd goed in de gaten!  

We zijn dankbaar dat Jonathan in de zomer tijd door kon brengen met zijn 
grootouders en tante. Heel speciaal, als er de rest van het jaar zo’n grote afstand 

is. We zien uit naar een nieuwe ontmoeting in 2023! 
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We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en 

bidt u mee?  

• Dank voor alle zegeningen in het werk. 

• Dank voor de impact van de theologische 

opleiding in het werk van de studenten.  

• Dank voor de vrolijkheid die Jonathan brengt. 

• Dank voor de fijne bezoeken die we de 

afgelopen tijd gehad hebben.  

• Bid voor vrede in de wereld. Op vele plaatsen 

zijn oorlogen en onrust. 

• Bid voor de evaluatie van het Rwanda 

programma van de afgelopen jaren. 

• Bid voor wijsheid om de theologische opleiding 

in de toekomst vorm te geven naar de eisen 

van de overheid. 

• Bid voor wijsheid en inzicht in de ontwikkeling 

van de nieuwe strategie voor het 

voedingsprogramma 

• Bid voor ons als gezin en de bezinning op onze 

toekomst. 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

U kunt een gift overmaken naar IBAN  

NL 91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB 

Driebergen, o.v.v. 

Rik en Caroline Mager 

tfcrikcaroline@gmail.com 

gzb.nl/aduizendheuvelsvolvreugde 

facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde 


