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“Ik ben omdat wij zijn”
“Muli bwanji? Ndili bwino! Kaya inu?” 
Met deze Chichewa woorden heb-
ben wij tijdens onze acht jaren in 
Mozambique vele mensen mogen 
begroeten. Een karakteriseerde Afri-
kaanse groet. “Hoe gaat het met jou? 
Met mij gaat het goed, als het met jou 
ook goed gaat.” Ons welbevinden 
staat in relatie tot de ander. De mens 
is niet primair individu, maar een per-
soon binnen een gemeenschap. 
Tijdens de zomervakantie heb ik mij 
nog eens verder verdiept in de Afri-
kaanse Ubuntu filosofie. Dit Zulu-
woord kan vertaald worden met “Ik 
ben omdat wij zijn.” Nelson Mandela 
verklaarde Ubuntu met een meta-
foor. Als een reiziger door een land 
trekt en bij een dorp stopt dan hoeft 

deze niet om voedsel of water te vra-
gen. Zodra hij stopt, geven de men-
sen hem eten en nodigen hem uit.
De Aartsbisschop Desmond Tutu 
ontwikkelde vanuit de Ubuntu filoso-
fie, de Ubuntu theologie. God open-
baart zich als Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Drie personen binnen één 
gemeenschap. Niet concurrerend, 
maar aanvullend. Dat is Ubuntu. 
Wij moeten volgens Tutu niet leven 
vanuit het Westerse competitieden-
ken, maar het Afrikaanse gemeen-
schapsdenken. 
Vanuit die visie heeft ESPANOR in 
Mozambique het Umoja project op-
gezet. Dit woord staat voor ‘saamho-
righeid’ en ‘gemeenschapszin’. Da-
niel Bamosse faciliteert het Umoja 
project in de Nhagombe gemeen-
schap. Op zondag 23 juni was ik daar 

Ubuntu! 

Op bezoek in Nhagombe

Het dorpje Nhagombe



te gast. Ik werd opnieuw verrast door 
de kracht van de Afrikaanse Ubuntu. 
Graag deel ik mijn ervaring.
Na zo’n uur rijden en nog eens een 
uur lopen komen we aan in Nhagom-
be. Met enthousiast gezang worden 
we welkom geheten. Ik houd een 
korte meditatie. Vervolgens horen we 
inspirerende getuigenissen over de 
impact van het werk van ESPANOR. 
Er is een spaarbank opgezet. De kerk 
is dienend actief in de samenleving. 
En er is levendig kinderwerk.
Daniel Bamosse vertelt hoe vanuit 
het Umoja project er een huis is ge-
bouwd voor een weduwe; een akker 
is verbouwd voor een zieke; en er 
wegen worden aangelegd. De kerk 
zet zich in voor de gemeenschap. 
Want het gaat pas goed met de kerk, 
als het ook goed gaat met de ge-
meenschap. Ik moest denken aan de 

Macedoniërs die ondanks hun grote 
armoede zeer vrijgevig zijn (2 Korin-
tiërs 8).
Aan het einde van ons programma 
gaat opnieuw de metafoor van Nel-
son Mandela in vervulling. Een kip 
wordt geslacht en maïspap bereidt. 
We krijgen een royale maaltijd voor-
geschoteld. Dat is Ubuntu. Niet ik, 
maar wij. Of zoals Tutu het verwoord: 
“Ubuntu erkend dat wij geroepen zijn 
om in gemeenschap te leven, omdat 
wij gemaakt zijn in het beeld van de 
Drieenige God.”
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Daniel Bamosse

Leerkrachten in opleiding

Kleurrijke Afrikaanse doeken

Houtsnijwerk (in productie)

“Het gaat pas goed met 
de kerk, als het ook 
goed gaat met de ge-
meenschap.”

Home Team Novo Rebento komt tij-
dens het Havenfestival in actie voor 
Mozambique. Het streven is om met 
de actie in één keer de opzet van 3 
kleuterschooltjes te ondersteunen. 
Daarvoor is € 5.000 nodig (oftewel 
€ 1.667 per nieuwe school). Lees 
hier meer over deze actie.
Project: 3 nieuwe kleuterschooltjes
Bijna de helft van de bevolking van 
Mozambique is jonger dan 15 jaar. 

Goed onderwijs is echter verre van 
zelfsprekend. Met de ondersteu-
ning van Novo Rebento worden 
jaarlijks 3 nieuwe kleuterschooltjes 
opgezet. Voor de training van leer-
krachten, pedagogische begelei-
ding, inrichting van het klaslokaal 
en lesmateriaal is ondersteuning 
nodig. Daar kunt u aan bijdragen.

Actie Havenfestival 

Streefbedrag € 5.000 
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Loterij:

win een 

mountainbike

Tijdens het Havenfestival houdt 
Novo Rebento een unieke loterij 
met 15 fantastische prijzen, waar-
onder twee spiksplinternieuwe 
mountainbikes.  
Koop een lot voor € 5,00 of 4 loten 
voor € 15,00 en maak kans op één 
van de prijzen. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan het project. 
• 1e prijs: 
 Spiksplinternieuwe mountain-

bike (2x)
• 2e prijs: 
 5 vrijkaartjes Safaripark Beekse 

Bergen (1x)
• 3e prijs: 
 Korteland, boottochtje 4 perso-

nen, 2 uur (1x)
• 4e prijs: 
 Slagroomtaart t.w.v. 12,50 euro (4x)
• 5e prijs: 
 Olala Chocola, Cadeaubon 

t.w.v. 10 euro (2x)
• 6e prijs: 
 Titanic modelschip (1x)
• 7e prijs: 
 Kleurrijke Afrikaanse doek (4x)  

Verkoop:

Afrikaans houtsnijwerk 

en kleurrijke doeken

In de kraam van Novo Rebento 
wordt u ook verrast met een bij-
zonder assortiment aan Afrikaans 
houtsnijwerk en kleurrijke doeken. 
Deze komen rechtstreeks uit Ma-
lawi. Met de aankoop stimuleert 
u niet alleen de lokale economie, 
maar ook het project van Novo Re-
bento. 

Water4Life:

de eerste 

levensbehoefte

Tenslotte bent u bij onze kraam op 
het juiste adres voor de eerste le-
vensbehoefte. Dankzij sponsoring 
van PLUS van Holten kunnen wij u 
een gratis flesje water aanbieden 
om de dorst te lessen. Ook dat is 
ons doel: schoon drinkwater voor 
iedereen. Bedanken met uw gift 
mag natuurlijk altijd. 

Wat?  Loterij, verkoop, water4life

Waar?  Kerkplein Grote Kerk

Wanneer? 21 september van 09.00-16.00 uur

Waarom? Ondersteuning 3 kleuterschooltjes 

  (streefbedrag € 5.000)

Hoe?     Koop op de markt of per mail via 

  loterij@novorebento.nl

De actie in het kort

Koop nú een lot!
Trekt u het lot aan van de kin-
deren in Afrika? Koop nu mak-
kelijk een lot door te mailen 
naar loterij@novorebento.nl. 
U krijgt vervolgens een mail 
met uw lotnummer en een be-
taalverzoek retour.



Colofon

Home Team

Leden:
• Arie-Piet van Mullem
• Thony Verhaar
• Pitrik van Veen
• Ariën van der Dussen

Contact:
E-mail: HomeTeam@novorebento.nl

Wiebe & Gerdine

Postadres:
Koningstraat 25
3319 RK Dordrecht

Contact:
E-mail: WiebeGerdine@novorebento.nl

Telefoon: 06-28196630

Doneren

Rekening: NL78RABO0156014033 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente 
inzake Novo Rebento te Alblasserdam. 
Deze rekening valt onder de ANBI 
regeling van de kerk.

Website
www.novorebento.nl

Dank en gebed
• Dank voor wat wij als Westerlingen mogen 

leren van de kerk in het Zuiden. Bid om 
meer gemeenschapsdenken en minder 
competitiedenken. 

• Dank voor de VakantieBijbelWeek die door 
ESPANOR is georganiseerd. Het school-
hoofd sprak over een week van geestelijke 
vernieuwing.

• Dank voor de Jethro conferentie die on-
langs heeft plaatsgevonden, waarin tal 
van kerkleiders verder zijn getraind in het 
doorgeven van Gods Woord.

Doe niets uit eigenbelang 
of eigendunk, maar laat in 
nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan 
zichzelf. Laat eenieder niet 
alleen oog hebben voor wat 
van hemzelf is, maar laat 
eenieder ook oog hebben voor 
wat van anderen is
Filippenzen 2:3-4

Kleuterschooltje in oprichting

Kleuterschool Novo Rebento


