
Fernando is samen met zijn oma aangekomen 
op het jongenskamp. Ik ken hem nog niet, maar 
dit is een mooie gelegenheid om hem te leren 
kennen. Zijn oma is mee, om hem te helpen, want 
Fernando kan niet lopen, maar zittend op de 
grond weet hij toch vooruit te komen. Zijn oma 
wil graag dat hij naar school gaat, want Fernando 
kan lichamelijk weinig en ze verwacht dat hij op 
school wel wat kan leren. Ik heb mijn twijfels bij 
de leercapaciteit van Fernando, maar school is 
altijd te proberen!! Fernando weet wel wat hij 
wel wil. Hij wil met de bal spelen en zodra hij 
die heeft bemachtigd, is hij een hele poos bezig 
schuivend aan het voetballen. Hij heeft ook zijn 
zinnen op een bush-rolstoel gezet. Onze verwach-
ting is, dat hij die niet weet te gebruiken, veel te 
zwaar voor hem. Maar het is niet uit zijn hoofd te 

praten en met zijn ‘halve’ woorden weet hij ons 
te overtuigen. Oma en ik verwachten er weinig 
van… Omdat oma door de zorg van Fernando erg 
aan huis gebonden is, denken we erover om haar 
een pureermachine te geven. Dan kan ze thuis 
wat bij verdienen.
Een maand later ga ik bij hen op bezoek. De 
bushrolstoel staat buiten. Oma verteld dat 
Fernando er het hele dorp mee rond rijdt. En 
zondags gaat hij er mee naar de zondagsschool. 
Mmm, dat hadden we niet verwacht. Welke 
capaciteiten heeft deze jongen nog meer? Als hij 
met zijn handen de trappers rond kan draaien… 
zou hij dan mogelijk ook niet met zijn handen 
het handvat van de pureermachine kunnen rond 
draaien? En met de bushrolstoel naar school 
kunnen? Enne… 

Verwachtingen...

Gerda Klaver

Kimon

Fernando op roze stoel tijdens het jongenskamp!
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Richard Pannekoek

EEN POTJE HONING
MOZAMBIQUE

Hij is 48 jaar, getrouwd, heeft 6 kinderen en is christen. Een 
legitimatiebewijs heeft hij niet; zelfs geen geboortecerti-
ficaat. Op papier bestaat hij dus niet. Maar door God is Hij 
gekend. Bitoni uit Namachando is één van de 15 mensen die 
wij onlangs trainden in bijenteelt. Imkerij was niet nieuw 
voor hem. Op traditionele wijze bedreef hij al het vak. Maar 
tijdens de training leerde hij nieuwe methoden en technie-
ken met een aanzienlijk beter rendement. Terug in Na-
machando begon Bitoni zijn imkerij verder uit te breiden. 
Hij heeft nu 4 nieuwe korven geïnstalleerd en reeds 100 
planken gereed staan voor verdere uitbreiding. Een paar 
maanden later gingen wij bij hem op bezoek. Met veel trots 
presenteerde hij zijn nieuwe honingoogst en gaf ons een 
potje als dank. En dat potje staat nu bij ons op tafel. Ik kan 
u zeggen: het geeft nogal voldoening om het resultaat van 
je werk op je brood te kunnen smeren. Dat smaakt zoeter 
dan honing!

EEN VAN HART EN ZINNEN!

Lang geleden luisterden we met een volle kerk naar 
een tijdrede. Een soort preek uit de mond van een 
gepassioneerd spreker. Ineens een uitstapje naar de 
levenspraktijk in “donker” Afrika.
Hoe ging het verhaal? Een commissie van een Neder-
landse zendingsorganisatie inclusief predikant was 
op reis. 
Het gezelschap liep dichtbij de zendingspost door 
het bos. Samen met Afrikaanse vertegenwoordigers. 
Het pad was droog en dor. De torenbouw stond in de 
weg. Spreken ging met handen en voeten.
Een van de Afrikaners liep een stap vooruit. Bukte, 
scharrelde wat in het gras. 
Hij legde een ring van droog gras midden op het pad. 
Een wormpje erin. Wat vuur erbij. Het gezelschap 
stopte.
Toen het wormpje dreigde te verschroeien bukte 
hij. Pakte het. Legde het op zijn borst.  De man wees 
omhoog. Hij trok mij als een brandhout uit het vuur.

Zomer 2017. Veldbezoek aan Zuid-Afrika. Geen stro, 
geen vuur. Wel gesprekken. In Westkaap en in Oost-
kaap. Ziende op Hem ervaren we opnieuw iets van 
de eenheid in Christus. De alomtegenwoordige.

Jose, een veldwerker in opleiding gaat lokale kinder-
werkers bij het Bijbels onderwijs in Port  Elizabeth 
begeleiden. Dichtbij de krottenwijk. Het werk gaat 
voort. Stichting Kimon zoekt  verbinding. Binnen en 
buiten de landsgrenzen. 
Met uw steun brengen we kansarme kinderen de 
Bijbelse boodschap. 

Lea, leraar basisonderwijs, geeft Bijbels onderwijs op 
grote scholen in de regio Gordons Bay, in Macassar 
en op de Joubertschool. Kinderen luisteren naar Lea 
als ze vertelt over het brood des Levens. Na de les is 
er voor allen een boterham. 
We bezochten alle Kimon betrokkenen en oud veld-
werkers. De roep om hulp is groot. 
We vragen alle Kimonvrienden,  “Help dit bijzondere 
werk in stand te houden? De stichting groeit en 
heeft uw steun hard nodig.

VOOR ONZE 
VELDWERKERS: 
Omdat we al onze veldwerkers graag een hart 
onder de riem willen steken met financiële 
steun is er nu de Kimon Kerstpakkettenactie. 
Hometeams kunnen bevriende bedrijven 
vragen hun kerstpakketten hier te bestellen 
en zo niet alleen hun medewerkers maar ook 
onze veldwerkers eens flink te verrassen.

Heeft u belangstelling neem dan zo spoedig 
mogelijk contact op met Dianne van den Belt 
of kijk op www.kimon.nl
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DE SOUPKITCHEN

ROEMENIË

In het zigeunerkamp in Mukatchevo wonen ongeveer 
7000 zigeuners. Voor veel gezinnen is het, met name in 
de winter, moeilijk om de kinderen een goede maaltijd 
te geven. Daarom is er 25 jaar geleden het initiatief 
ontstaan om een soupkitchen te starten. Het begon 
allemaal in een wagen waaruit de maaltijden werden 
uitgedeeld. Inmiddels is de soupkitchen in een mooi 
gebouw gevestigd  waarin een keuken is om te koken 
en een mooie eetzaal om de kinderen te ontvangen en 
de maaltijden te nuttigen. De soupkitchen is maandag 
tot en met vrijdag open en voedt dagelijks tussen de 
120 en 130 kinderen uit het kamp. De maaltijden worden 
gekookt door een zigeunervrouw die hulp krijgt van 
jonge zigeunermeiden die helpen met de schoonmaak 
en bij het uitdelen van het eten. De soupkitchen heeft 
verschillende tijden voor verschillende leeftijdsgroe-

pen. Hiermee voorkomen ze dat de kinderen van school 
worden gehouden voor het eten. Daarom is er voor de 
kinderen alleen eten buiten hun schooltijden. 
De soupkitchen geeft niet alleen maaltijden. Ze geven 
ook kleding en medische hulp aan kinderen die dat zelf 
niet kunnen betalen. Daarnaast willen ze hen ook din-
gen leren, zoals normen en waarden. En tegenwoordig 
kunnen de kinderen ook kiezen om gratis muziekles of 
Engelse les te krijgen. ‘Het gaat er uiteindelijk om dat we 
ze liefde en hoop voor de toekomst geven’, zegt Ruslan 
Jankovskiy. Hij is zelf zigeuner en coördineert de laatste 
jaren deze soupkitchen.  

!
PANNENKOEKACTIE

Vanaf het moment dat Marije wist dat ze naar 
de Oekraïne wilde om het evangelie te vertellen 
aan de zigeunerkinderen, zijn we aan het pan-
nenkoeken bakken geslagen op de jaarlijks bra-
derie en rommelmarkt in ons dorp. Met de hulp 
van een paar dorpsgenoten stonden we vanaf 
’s ochtends 7 uur te bakken en niet veel later 
gingen de eerste pannenkoeken over de toon-
bank. We  kregen hulp van een paar thuisbak-
kers om rond het spitsuur toch genoeg voorraad 
te hebben. Pannenkoeken vallen altijd goed in 
de smaak en dat blijkt ook na de verkoop van 
ongeveer 1500 vers gebakken pannenkoeken. 
Over de afwas zal ik niks zeggen, maar het is de 
voor de derde keer een geslaagd feestje geweest 
in onze bakkraam.

DE LUXE

KERSTPAKKETACTIE

HOLLAND



Bezoek onze 
nieuwe website! 

ww .kimon.nl

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per  

jaar in een oplage van 11.000 exemplaren  en 

wordt gratis toegezonden aan donateurs  en 

belangstellenden van de stichting.

Stichting Kimon is een interkerkelijke zendingsorganisa-tie 

met het doel wereldwijd kinderen te bereiken met het 

Evangelie en hen een helpende hand te bieden. Dit gebeurt 

voornamelijk door veldwerkers die in samenwerking met 

hun kerkelijke gemeente worden uitgezonden.

Laan van Westenenk 12, 

7336 AZ Apeldoorn

Postbus 646, 7300 AP Apeldoorn

T 085 040 7610  |  info@kimon.nl

IBAN NL70 RABO 0157 5187 44

www.kimon.nl

HOMETEAM, EEN MISSIE OP ZICH!

Onze eerste bijeenkomst als hometeam was in april 2009. 
Personen uit de kring van Gerda’s familie, vrienden en de ker-
kelijke gemeente zijn vertegenwoordigd. Wij ondersteunen en 
vertegenwoordigen haar in Nederland, dragen Gerda op in ons 
gebed en hebben wekelijks contact tijdens haar veldwerk in 
Guinee-Bissau. We vragen naar haar welstand en bemoedigen 
haar. Steunen haar financieel en spelen een rol in de communi-
catie naar de achterban. Tijdens haar verlof verwelkomen we 
haar op het vliegveld. 

We komen 3 x per jaar bijeen en de taken hebben we onderling 
verdeeld. De een verzorgt de nieuwsbrieven en de verzending. 
De ander berichtgeving naar de kerkbode. Een vast punt op de 
vergaderagenda is het welbevinden van Gerda. Noden, behoef-
ten en praktische zaken worden besproken.  Hoe is het met 
de voortgang op het project? Worden de werkzaamheden niet 
te veel voor Gerda nu het werk 
uitgebreid is naar meer dan 500 
kinderen?  

Tegen de tijd van Gerda’s verlof 
organiseren we voorlichtingsbij-
eenkomsten. De lijnen tussen 
ons hometeam en Gerda zijn kort 
en direct. We hebben regelmatig 
telefonisch contact. Via de app 

stelt Gerda ons op de hoogte voor welke concrete dingen we 
de Heere om hulp mogen vragen in ons gebed.

Naast de zorg voor Gerda vraagt het project Jedidja aandacht. 
Het is voor het hometeam inmiddels een te grote opdracht om 
ook hier (vooral financieel) zorg te dragen. Daarom is er een 
aparte Jedidjacommissie opgericht

Blij zijn we dat we het werk  mogen steunen. Het is intensief 
en de zorg of er voldoende financiële middelen binnen komen 
drukt soms zwaar! 

Bij alles mogen we in het vertrouwen leven dat Gerda vaak 
uitspreekt:  ‘De Heere zorgt’. Wij doen ons werk met een blik 
omhoog.

Hometeam Gerda Klaver, Guinee-Bissau


