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A f r i c a n  C a r eA f r i c a n  C a r e

Den Haag, maart 2014

Oriëntatie en organisatie Stg. African Care 
Geachte Zendingsvrienden,

In de laatste info-bulletins van African Care (AC) heeft u kunnen lezen over de voortgang van het AC-werk. Graag wil ik u via deze persoonlijke brief 
meenemen in dit proces, dat ook een reorganisatie van het werk binnen de stichting  African Care betekend. 
Met de overdracht van het AC-werk, dat mijn man Gerrit en ik in de jaren `90 samen zijn begonnen, is er een nieuwe fase ingegaan. Het AC-bestuur 
is vernieuwd, info-bulletin en website worden nu niet meer door mij verzorgd.  Ook de contacten met de partners in Kenia en de financiële taken 
draag ik steeds meer aan het nieuwe bestuur over. Gedurende dit proces kwam één belangrijke vraag naar voren die ik met u wil delen: hoe kan de 
blijvende steun aan de theologie studenten het best vorm krijgen? Zoals u weet is dit een belangrijke pijler in het hele werk van AC, dat daarnaast uit 
Kerkplanting in Tanzania en uit diverse vormen van diaconale projecten bestaat. 

Met Gods hulp en uw bijdrage zijn de afgelopen jaren Somalische en Soedanese mannen opgeleid tot  evangelisten en voorgangers.   Afgelopen 
zomer, tijdens onze reis naar Kenia, bleek dat dit werk vooral met de International leadership University in Nairobi en Eldoret  goed vooruit komt.  Nu 
vraagt  de aard van dit werk om een langdurig commitment. Het gaat om een meerjarige betrokkenheid van de studenten zelf die een diploma willen 
halen, het gaat ook om meerjarige betrokkenheid van sponsoren voor deze studenten en hun families, wanneer ze zelf niet of nauwelijks kostwinner 
kunnen zijn.  
Over het Theologie onderwijs zijn binnen het AC-bestuur verschillende gesprekken gevoerd. Er is een commitment voor de aansturing en praktische 
werkzaamheden van AC.  Tegelijkertijd vraagt deze Theologische  studie pijler dusdanig veel, dat besloten is om voor deze specifieke werkzaamheden 
een andere koepelorganisatie te zoeken. Voortaan wordt AC daarom georganiseerd langs de volgende lijnen: 

1.  Kerkplanting in Tanzania, via African Care
2.  Diaconale projecten ondersteuning, via African Care
3.  Theologie onderwijs, voorlopig via African Care, in de toekomst met de hulp van een andere organisatie.

Inmiddels zijn gesprekken met verschillende gegadigden welhaast afgerond. Binnenkort hoop ik u hierover 
nader te kunnen berichten. Inmiddels zet het nieuwe bestuur zich met vernieuwd inzicht en inspiratie in  voor 
kerkplanting en diaconale projectondersteuning in Kenia/Afrika. Het lopende studentenwerk gaat door, met als 
focus de samenwerking met de International Leadership University (ILU).
Wat betekent dit alles voor u als donateur? Allereerst natuurlijk dat u van harte uitgenodigd wordt betrokken 
te blijven bij de voortgang van AC, voor de dienst van de Evangelieverkondiging in Afrika. Vervolgens ook dat 
u alvast kunt nadenken over uw steun aan de 
diverse projecten. Hoewel nog niet duidelijk 
is waar het theologie onderwijs zal landen, in 

overleg met het AC-bestuur is wel besloten dit werk alvast apart te onderscheiden. 
Hoe kan dit nu concreter dan door ook 2 aparte rekeningnummers te hanteren? 

De stichting AC heeft nu drie betaalrekeningen: twee van ABNAMRO en een van de 
ING. Voortaan zal het ING nummer gebruikt worden voor “giften algemeen”.

De ABN AMRO nummers:
-  voor Kerkplanting en diaconale projectondersteuning: 
Iban:NL74ABNA0521131146
-  voor Theologie onderwijs: Iban: NL54ABNA0614250633

Tot slot, heeft u hierover vragen, neem dan vooral contact op met mij of het AC-
bestuur.  Bovenal wil ik u danken voor uw hartverwarmende bijdragen en hoop ik dat 
u ook in de toekomst het mooie AC-werk wilt blijven steunen!                                             

Foekje C.Koerselman-Schuurmans
Contact: Vlaskamp 500, 2592 AN Den Haag
Tel 070 3835808

AC-Bestuur:  Herman Kesting
Contact: Leleistraat 10, 2931 TN Krimpen aan de Lek
Tel 06-22508499

O God of all creation
Bless this our land and nation

Justice be our shield and defender
May we dwell in unity

Peace and liberty
Plenty be found within our borders.

(Keniaans  volkslied)

Bid voor Kenia:
Mahad is nu afgestudeerd


