Oostelijk
Afrika

Actuele ontwikkelingen
In deze regio groeit de kerk in numerieke zin. Dit
betekent ook dat er in veel kerken een tekort is aan
goede leiders met voldoende training. In het algemeen is er weinig aandacht voor discipelschap. We
zien ook dat jongeren gemakkelijk afhaken.
Hoewel veel kerken aandacht hebben voor de balans
tussen woord en daad in hun missionaire activiteiten, wordt er op het niveau van de lokale gemeente
weinig concreets gedaan met diaconaat. Dit gebeurt
echter weer wel in familieverband.
In veel landen in de regio vormen kinderen en jongeren een hoog percentage van de bevolking.
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We zien in deze regio meer stabiele landen (Oeganda,
Kenia, Ethiopië, Rwanda) en zeer instabiele landen
(Oost-Congo en Zuid-Soedan). De politiek-economische situatie heeft een direct gevolg voor het
functioneren van de kerk.
Corruptie en etnocentrisme zijn belangrijke bedreigingen voor het samenleven van mensen in deze
regio.
Klimaatverandering en andere oorzaken resulteren
in gebrek aan voedsel. Dit geldt vooral voor ZuidSoedan, Ethiopië en Noord-Kenia.

DR Congo
Rwanda
Zuid-Soedan
Ethiopië
Kenia
Overig werk

DR Congo
Medisch werk
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Waarom doet de GZB dit?
Samen met de kerk in de plaats Itendey
(DR Congo) willen we via medisch werk de
leefomstandigheden van mensen verbeteren en de helende kracht van het Evangelie
concreet maken.

Wat draagt de GZB bij?
Joanne en Willem Folmer werken allebei als
arts in DR Congo.
De GZB heeft de aanschaf van een auto
en de verbouw van het huis van de familie
Folmer bekostigd.

Wat gebeurt er in dit programma?
Dit jaar hebben Joanne en Willem Folmer ervaring opgedaan in een zendingsziekenhuis
in de plaats Nyankunde en hun verhuizing
naar Itendey voorbereid.

Hoogtepunten 2016
Joanne en Willem Folmer hebben ervaring
opgedaan in het zendingsziekenhuis in
Nyankunde. Hun dochtertje Annelie werd
geboren.
De verbouw van het huis voor de familie
Folmer in Itendey is zo goed als klaar.

Met wie werkt de GZB samen?
De GZB werkt in DR Congo samen met het
kerkgenootschap Communauté Emmanuel
en specifiek met de gemeente in de plaats
Itendey.

Realisatie
2016

Activiteiten
Categorie

Vooruitblik 2017
We verwachten dat de familie Folmer met
het werk in het ziekenhuis van Itendey kan
gaan beginnen. Met de lokale kerk gaan
we het gesprek aan hoe we naast medisch
werk ook evangelisatie in deze regio kunnen
bevorderen.

Leerpunt 2016
De verbouw van het huis van de familie Folmer heeft veel tijd en energie gekost. In een
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Partner

instabiel land als DR Congo met corruptie
en onveiligheid is zendingswerk een kwestie
van veel gebed en doorzettingsvermogen.

Proj.nr.

Omschrijving project

CE 39

09. Medische hulp

DC.2.002 Folmer, Willem en Joanne

CE 39

09. Medische hulp

DC.2.003 Medisch werk

ZW

Begroting
2016
€

1,0

1,0

ZW

€

1,0
23.988

30.000

23.988

1,0 30.000

Rwanda
Gemeenteopbouw
en Medisch werk

Waarom doet de GZB dit?
De Anglicaanse kerk in Rwanda is gericht
op evangelisatie, gemeenteopbouw en het
verbeteren van levensomstandigheden van
de bevolking. Na de genocide in Rwanda is
‘ontwikkeling’ het kernwoord geworden. Als
GZB willen we samen met de kerk bijdragen
aan geestelijke groei én betere levensomstandigheden in dit land.
Wat gebeurt er in dit programma?
In Kigali ondersteunt de GZB trainingen
voor evangelisatie en discipelschap, het
werk onder jongeren en kinderen, en een vakopleiding voor jonge mensen. Verder helpt
Martin ’t Hart bij het ondersteunen van
gemeeenteopbouw met ICT-oplossingen.
In Cyangugu (West-Rwanda) werkt Mark Godeschalk in de medische kliniek van de kerk
en helpt Corine Godeschalk bij het opzetten
van een nieuw ziekenhuis.
Met wie werkt de GZB samen?
We werken samen het de Anglicaanse kerk
in de Kigali Diocese and in Cyangugu Dio-
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cese (in het westen, bij het Kivu-meer).
Wat draagt de GZB bij?
Kigali: Martin ’t Hart is ICT-specialist voor
de kerk en Marleen ’t Hart ondersteunt het
kinderwerk en onderwijs. De GZB heeft het
Mission Department en het Youth Department financieel ondersteund. Ook is er een
substantiële bijdrage gegeven aan Ceformi,
de vakopleiding voor jongeren. Verder heeft
de GZB een nieuwe internet-infrastructuur
voor de kerk betaald, zodat zij haar missie
beter kan communiceren.
Cyangugu: Corine en Mark Godeschalk doen
medisch werk in deze Diocese. Caroline en
Rik Mager waren in opleiding om in 2017
naar Cyangugu te vertrekken (voor hulp aan
kinderen met leerachterstand en theologisch onderwijs).
Hoogtepunten 2016
Kigali: Marleen en Martin ‘t Hart zijn na
een oriëntatieperiode hun werk in Kigali
begonnen.
Kigali: Tijdens een (door de GZB gespon-

sorde) conferentie voor 400 christelijke
studenten in Kigali werd door deze studenten geld ingezameld om arme mensen in de
buurt te helpen. Met dat geld konden 118
armen hun verplichte ziektekostenverzekering betalen.
Cyangugu: Mark en Corine Godeschalk zijn
na een oriëntatieperiode hun werk in Cyangugu begonnen.
Leerpunt 2016
De vakopleiding Ceformi wordt alle vele jaren door de GZB ondersteund. Hoe kunnen
we die ondersteuning op zo’n manier afbouwen dat Ceformi op eigen benen verder kan
gaan?
Vooruitblik 2017
In Cyangugu willen we met de komst van
Rik Mager de kerk ondersteunen in de focus
op evangelisatie en gemeenteopbouw. Hij
zal zich vooral richten op het training van
kerkleiders en gemeenteleden.
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Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

EER Kigali

06. Bevorderen discipelschap

RW.1.002

Ondersteuning/trainging Mission
Department

ZW

Begroting
2016
€

ZW

€

20.867

17.500

EER Kigali

07. Jeugdwerk

RW.1.004

Opzet jongerenwerk

20.000

20.000

EER Kigali

11. Onderwijs en werk

RW.2.001

Ceformi - vakopleiding

20.000

20.000

EER Kigali

11. Onderwijs en werk

RW.2.005

Hart, Martin en Marleen 't

EER Kigali

11. Onderwijs en werk

RW.2.006

ICT voor gemeenteopbouw

1,0

1,0
4.000

0

EER Cyangugu

09. Medische hulp

RW.2.004

Godeschalk, Mark en Corine

1,0

1,0

EER Cyangugu

04. Opleiden van predikanten

RW.1.005

Mager, Rik en Caroline

0,3

pm

2,3

64.867

2,0

57.500

ZuidSoedan
Gemeenteopbouw

Waarom doet de GZB dit?
De kerk is een van de weinige instituten die
nog functioneert in dit gebroken land. Via
het opleiden van voorgangers wordt de kerk
opgebouwd en dit heeft ook weer een positieve uitwerking in lokale gemeenschappen.
Ook is het belangrijk om te investeren in
jonge mensen en kinderen. Daarnaast geeft
de GZB noodhulp om mensen in acute situaties te helpen.
Wat gebeurt er in dit programma?
De GZB investeert in het jongeren- en kinderwerk van de Anglicaanse kerk in KajoKeji. Aan het Kajo-Keji Christian College
(KCC) worden predikanten opgeleid. Marya
Heij is docente Engels en zij is als kortetermijner uitgezonden. Jaap Haasnoot is
gastdocent theologie aan deze opleiding.
Verder werd een basisschool in het dorpje
Gurube afgebouwd met fondsen van Hervormde scholen van De Drieslag in Barnveld,
De Glind, Terschuur en Hoevelaken.
Door de organisatie Across werden twee
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workshops over ‘Reconcilliation and Trauma
healing’ georganiseerd voor 22 kerkleiders.
Daarnaast ontvingen bijna 1200 huishoudens die op de vlucht waren geslagen
vanwege het geweld in Zuid-Soedan voedsel
en andere eerste levensbehoeften.
Met wie werkt de GZB samen?
In Kajo-Keji werken we samen met de
diocese van de Episcopal Church of South
Sudan and Sudan, dat is de Anglicaanse
kerk. Op het gebied van noodhulp is Across,
een christelijke ontwikkelingsorganisatie,
onze partner.
Wat draagt de GZB bij?
Marya Heij (korte termijn) en Jaap Haasnoot
(gastdocent) werken als docenten aan
het KCC. De GZB betaalt de studie voor 10
studenten aan deze opleiding. Ook wordt
het jongerenwerk van de kerk in Kajo-Keji
ondersteund (financieel en met expertise
van GZB-jeugdwerkteam). En er werd via
Across noodhulp gegeven.

Hoogtepunten 2016
De basisschool in Gurube werd afgebouwd.
Ondanks de onveilige situatie in allerlei
gebieden in Zuid-Soedan konden studenten
aan de predikantenopleiding in Kajo-Keji
doorgaan met hun studie.
Kees Zeelenberg (jeugdwerk-expert GZB)
bracht een bezoek aan Kajo-Keji en hielp bij
de ontwikkeling van een visie op jeugdwerk.
Leerpunt 2016
Ondanks de instabiele situatie in Zuid-Soedan is het de moeite waard om te investeren in de kerk daar. De kerk is een bron van
hoop voor de mensen en zij doet haar best
om vrede te bevorderen.
Vooruitblik 2017
De grote vraag voor 2017 is: Hoe kunnen we
de kerk in Kajo-Keji het beste ondersteunen
nu de veiligheidssituatie daar heel slecht is
en veel mensen in vluchtelingenkampen in
Oeganda zijn?
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Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

Across

09. Medische hulp

SS.2.001

HIV/Aids programma (afronding MFSII)

ECS

04. Opleiden van predikanten

SS.1.002

Haasnoot, Jaap

ECS

04. Opleiden van predikanten

SS.1.005

Studiebeurzen CBPC / toerusting kader

ZW

Begroting
2016
€

ZW

0
0,2

€
0

0,2
10.000

10.000

ECS

07. Jeugdwerk

SS.1.007

Jongerenwerk

7.500

15.000

ECS

12. Noodhulp

SS.2.009

Noodhulp Zuid-Soedan

69.450

0

35.529

20.000

3.000

0

0,2 125.479

0,2 45.000

ECS

11. Onderwijs en werk

SS.2.011

Schoolbouw Gurube

PCOS

04. Opleiden van predikanten

SS.1.004

Kosten Theologische opleiding GIT

Ethiopië
Medisch werk
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Waarom doet de GZB dit?
We ondersteunen een kliniek in een gebied
waar medische zorg anders minimaal zou
zijn. De bevolkingsgroep waar deze kliniek
zich op richt is vrijwel geheel moslim. Via
de kliniek laat de lokale Woord van het
Leven-kerk iets zien van Gods liefde voor
deze wereld.
Wat gebeurt er in dit programma?
De medische staf behandelt veelvoorkomende ziekten zoals malaria, doet inentingen, bevallingen en geeft moeder- en
kindzorg. Daarnaast wordt er ook gezondheidsvoorlichting op locatie gegeven en
informatie over goede voeding.

Met wie werkt de GZB samen?
Met de Ethiopische Evangelische kerk Kale
Heywet (‘Woord van het Leven’) in Asossa,
West-Ethiopië.
Wat draagt de GZB bij?
De GZB financiert deze kliniek.
Hoogtepunten 2016
1. Er werden bijna 4000 patiënten behandeld en 170 baby’s geboren in de kliniek.
2. De kerk heeft vanwege de kliniek een
goede reputatie opgebouwd bij de overheid
en de lokale bevolking.
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Leerpunt 2016
Deze kliniek draait nu goed vooral vanwege
de lokale projectleider die visie heeft en bewogen is over de situatie van de doelgroep.
Het vinden van de juiste persoon om een
project te leiden is heel belangrijk.
Vooruitblik 2017
We gaan samen met de lokale kerk kijken
hoe we meer kunnen inzetten op evangelisatie onder de groep die met de kliniek
wordt bereikt.

Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

EKHC

09. Medische hulp

ET.2.001

Gezondheidsprogramma Assosa

ZW

Begroting
2016
€

ZW

38.500
0,0

38.500

€
38.500

0,0

38.500

Kenia
Gemeenteopbouw
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Waarom doet de GZB dit?
De GZB heeft al meer dan 50 jaar een relatie
met de Reformed Church of East Africa
(RCEA). We willen graag een vernieuwde
relatie met de RCEA opbouwen, waarin we
gelijkwaardig zijn als het gaat om geven en
ontvangen.
Wat gebeurt er in dit programma?
De GZB ondersteunt de afdeling Mission &
Leadership van de RCEA. Daarnaast wordt
de predikantenopleiding van de RCEA gesteund. Ook faciliteert de GZB een programma voor het opzetten van zelfhulpgroepen.
Via de organisatie Adapt werd het werk
onder alcoholisten gesteund.
Met wie werkt de GZB samen?
We werken samen met de Reformed Church
of East Africa (RCEA). Daarnaast met de
stichting Adapt, voor de preventie en aanpak van alcoholisme.

Wat draagt de GZB bij?
GZB-ers Hilda en Dick Malaba wonen in
Eldoret en werken in het programma om
zelfhulpgroepen op te zetten. Op die manier kunnen mensen beter in hun levensonderhoud voorzien.
De GZB geeft financiële steun aan de afdeling Mission & Leadership van de RCEA, de
predikantenopleiding van de RCEA en aan
het zondagsschoolwerk in de sloppenwijk
Kawangware in Nairobi. Gerco op ‘t Hof gaf
in 2015/2016 als kortetermijner les aan de
predikantenopleiding. Ook het werk van
Adapt werd ondersteund.
In de komende twee jaar wordt deze financiële ondersteuning aan RCEA en Adapt
afgebouwd.

2. Via het zondagsschoolwerk in Kawangware, een sloppenwijk in Nairobi, komen
kinderen (en dan ook hun ouders) in contact
met het Evangelie.
Leerpunt 2016
Het is niet eenvoudig om een vernieuwde
relatie te ontwikkelen tussen RCEA en GZB.
Dat vraagt om creativiteit en wijsheid aan
beide kanten.
Vooruitblik 2017
In het programma voor de zelfhulpgroepen
willen we dat de groepen een eigen leven
laten gaan leiden zonder een structurele
organisatie erboven.

Hoogtepunten 2016
1. Hilda en Dick Malaba: “Het is prachtig om
te zien als mensen in de zelfhulpgroepen
hun eigen kracht en middelen gaan ontdekken en gebruiken.”
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Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

RCEA

05. Leiderschapstrainingen

KE.1.004

CML

ZW

Begroting
2016
€

ZW

17.500

€
17.500

RCEA

04. Opleiden van predikanten

KE.1.003

RITT - 10 beurzen Master

7.500

7.500

RCEA

07. Jeugdwerk

KE.1.005

Zondagsschool Kawangware

5.000

3.000

RCEA

12. Noodhulp

KE.2.005

Van voedselhulp tot meer voedselzekerheid

RCEA

11. Onderwijs en werk

KE.2.009

Malaba, Dick en Hilda

0

?

07. Jeugdwerk

KE.1.007

Sabaot kinderbijbel (project Agatha van
Ginkel)

11.300

0

ADAPT

10. Zorg voor kwetsbare mensen

KE.2.001

ADAPT

15.000

15.000

56.300

1,0 53.000

1,0

1,0

10.000
1,0

Overig
werk
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Realisatie
2016

Activiteiten
Partner

Categorie

Proj.nr.

Omschrijving project

Wycliffe

01. Bijbelverspreiding

DC.1.001

Lika bijbelvertaalproject

Wycliffe

11. Onderwijs en werk

ET.1.003

Middendorp, Janet van

SIM

01. Bijbelverspreiding

ET.1.001

Radio-uitzendingen voor Somaliërs

7.500
4.000

4.000

0

5.000

NTC

04. Opleiden van predikanten

SD.1.001

Studiebeurzen arabische opleiding

CoU North
Karamoja

04. Opleiden van predikanten

UG.1.002

Opleiden van nieuwe predikanten

CoU Karamoja

06. Bevorderen discipelschap

UG.1.003

Evangelisatie en Kerkplanting

Wycliffe

01. Bijbelverspreiding

TZ.1.001

Rietveld, Patrick en Brenda (Tanzania)

Bijz. / nnb

Retraite Oostelijk Afrika

Bijz. / nnb

Werkbezoeken Oostelijk Afrika

ZW

Begroting
2016
€

ZW

2.000
1,0

1,0
2.500

7.000
0,6

1,6

€
2.000

5.000
0,6

0

10.000

3.900

7.000

24.400

1,6

35.500

