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SITUATIE
Congo is een land in Afrika waar het 
erg onveilig is. De grootmachten 
ondersteunen de huidige president 
omdat Congo een belangrijk land is 
vanwege zijn grondstoffen o.a. voor onze 
mobiele telefoontjes.
Onrecht en machtsmisbruik zijn echter 
aan de orde van de dag en eigenlijk 
neemt iedere Congolees daar wat van 
mee in de rest van zijn leven.
Hoewel Congo voor verreweg het 
grootste deel van zijn bevolking 
christelijk is ( 98 %) biedt de kerk 
geen veilige schuilplaats voor de vele 
ontheemden in het land. De meeste 
voorgangers, pastors , evangelisten en 
profeten zijn eigenlijk uit op hun eigen 
vooruitgang en hebben helaas meestal 
niet het welzijn van de gemeente of de 
toehoorders op het oog. 
Door de grote ellende in het land zijn 
veel mensen toch genoodzaakt zich 
aan te sluiten bij een kerk. De meeste 
mensen geloven dat God een verandering 
in hun  situatie  kan brengen. Helaas 
wordt dit geloof vaak vermengd met de 
invloed en macht van de traditionele 
Afrikaanse godsdiensten. Veel 
voorgangers misbruiken dan ook hun 

macht vooral vaak ten koste van vrouwen 
en kinderen.

DOEL
African Care wil graag een rust plaats 
creëren waar mensen niet onderdruk 
worden gezet  maar Gods liefde voor hen 
mogen ervaren. Waar praktische hulp en 
oplossingen worden geboden en mensen 
even kunnen bijtanken.  Het is daarbij de 
bedoeling dat mensen gaande weg hun 
vertrouwen op God zullen stellen en uit het 
evangelie kracht zullen gaan putten. 

AANPAK
In de stad Kinshasa is een huis beschikbaar 
gekomen waar diverse aktiviteiten in 
kunnen worden ontplooid.
In dit huis kunnen kinderen huiswerk 
begeleiding krijgen . Er wordt ook gedacht 
aan de  opvang van kinderen die aan hun lot 
zijn overgelaten (zwerfkinderen).
Tevens kunnen er studenten worden 
geholpen door het installeren van een 
aantal computers.
De bedoeling is ook om vanuit het huis met 
regelmaat kleding acties te houden om te 
voorzien in de kleding nood van de buurt. 
Op het oog zijn 20-25 families , een aantal 
van rond de honderd mensen. 

Project Congo DR Basic UITVOERING
Een team van 4 mensen moet dit huis met 
de activiteiten gaan begeleiden.
Hiervoor zijn al een aantal mensen 
benaderd het gaat om Titus, getrouwd 
en voorganger met 30 jaar ervaring  in 
pastoraal werk en vader van drie kinderen. 
Om Pauline, getrouwd en moeder van 
4 kinderen  en diaken. Zij zal er in het 
bijzonder voor de meisjes en de vrouwen 
zijn. De derde persoon is Isaac. Hij werkt 
als jeugd werker bij Gospel for all Nations. 
Gezocht wordt naar nog een vierde persoon 
om het team te versterken.
Om het hele plan tot uitvoer te brengen is 
er dagelijks een X bedrag nodig om in de 
nodige middelen te kunnen voorzien.
Hierdoor kunnen  maaltijden, thee en koffie 
etc. bekostigd worden. Ook is er  een klein 
bedrag per medewerker gereserveerd.  Ook 
voor het gebouw en de electriciteit wordt 
een bedrag gereserveerd.
Vanuit Nederland is het de bedoeling om 
met regelmaat kleding te versturen wat 
het houden van kleding acties mogelijk 
zal maken.  Er wordt nog gekeken naar 
mogelijkheden omdat per schip in export 
auto’s  te doen om daarmee de kosten zo 
laag mogelijk te houden. 

EVALUATIE
De plannen zullen naderhand worden 
bijgesteld. Na 100 dagen zal de eerste 
evaluatie plaats vinden.

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, 
te allen tijde overvloedig in het werk des Heren,

wetende, dat uw arbeid niet vergeefs in de Here.  1 Kor.15:58
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Het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws. Waar Jezus kwam werden mensen 
gered, genezen en bevrijdt, Hij veranderde de rouwklacht tot vreugdedans. Onze tijd in 
Kenia was wonderlijk en we kijken met dankbaarheid terug, naar wat God gedaan heeft. 
We verbleven op het platteland dicht bij Eldoret, en hebben voornamelijk de kleine 
leefgemeenschappen bezocht, en in de open velden het evangelie van Jezus Christus 
gedeeld. Vele mensen namen de Here Jezus aan als hun persoonlijke Verlosser en Heer.
We mochten voor vele zieken bidden voor hun genezing in de naam van Jezus en zij 
werden genezen. Glorie aan Jezus, Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. 
In Eldoret leven ongeveer 2000 straatkinderen. Het is voor hen een hard bestaan om 
te overleven. Stichting Beruham heeft wekelijkse programma’s om de straatkinderen te 
helpen.  Lifeskills- Bijbelonderwijs- rekenen, lezen, schrijven en sport wordt gedaan.
Zij werken allemaal  als vrijwilligers. Toen vroeg ik waar hun inkomsten vandaan komen, 
antwoordden ze: “van God.” We hebben de straatkinderen  opgezocht in de straten en 
de vuilnisbelt van Eldoret. Op deze plaatsen woorden van Leven en bemoediging mogen 
spreken, die door bijna al de straatkinderen aangenomen werden. Ontroerd zagen wij 
hoe zij vol overgave met hun handen in de lucht God dankten en zij alles om hen heen 
vergaten om Hem vrijmoedig  te loven. 

           Door Wim en Joke Schild 
           

Aan Hem alle Glorie

Outreach KENIA:  
Het evangelie is een kracht Gods tot behoud tot een ieder die 
gelooft. Romeinen 1:16

PERSOONLIjK 
 
Zie Ik maak alle dingen nieuw.
 
Wie ziet daar niet naar uit. Een nieuw 
interieur waardoor alles anders lijkt. Een 
fris verfje wat staat dat goed.

Als Paulus terugkomt naar Antiochië 
versterkt hij de zielen van de discipelen 
en vermaant hij hen om in het geloof 
te blijven  omdat wij door veel 
verdrukkingen het Koninkrijk Gods 
moeten binnengaan.

De strijd is nog niet tot het einde toe 
gestreden, dat is de strijd  van het geloof 
dat altijd goede moed houdt. Het woord 
wordt in harten gezaaid maar de zorgen 
van de  van de wereld, het bedrog van 
rijkdom en de begeerten proberen het 
te verstikken.  Laat uw geloof niet weg 
kwijnen . Uw geloof is kostbaarder 
dan goud. Laten we daarom ernaar 
streven, net als Paulus deed, elkaar aan 
te moedigen in ons geloof. Nog steeds 
zijn met God alle dingen mogelijk en 
mogen wij ook als mens een grote zegen 
zijn voor elkaar. En dat is een geweldige 
vreugde als wij in ons leven vrucht van 
geloof mogen voortbrengen.
Ja daarin is ook de Vader zeer verblijd. 
Een nieuw jaar ligt voor ons. Laat het een 
jaar van geloof en zegen 
zijn.  Zegen omdat wij 
Jezus willen volgen en 
Hij verandert alles, Hij 
maakt ALLE dingen  
nieuw.       

Herman Kesting

Joke en Wim Schild uit Dordrecht zetten zich met hart en ziel in voor de verkondiging 
van het evangelie overal waar zij gaan. Hun eerste reis naar Kenia was in 2014. 
Afgelopen december bezochten zij opnieuw dit land waarvan hier verslag: 

ZIE VIDEO REISVERSLAG: https://www.dunamis4you.net/kenia


