










HetHet begon vorige winter met een groep tieners 
vanuit de Rafaëlgemeente (deels uit Giessenburg) 
die enthousiasme toonden voor een hulpproject in 
Afrika. Tegelijkertijd kwam er een vraag vanuit 
Mombassa in Kenia aan de Nederlandse Stichting 
'Shoulder2shoulder': “Kunnen jullie ons helpen? 
We hebben te weinig klaslokalen.”
DeDe stichting en de tieners vinden elkaar en samen 
met in totaal 18 personen variërend in de leeftijd 
van 10 tot 54 jaar gaat het team in augustus twee 
weken naar Kenia om daar in een sloppenwijk 
twee klaslokalen bij te bouwen.

Maar we doen ons werk: heel veel grote bakstenen, 
kiezelstenen en zand via modderige paadjes 
omhoog sjouwen naar de bouwplaats en 
omstanders kijken hoe we dat doen. Ondertussen 
proberen we contact te maken met de kinderen door 
high fives te geven en wat Swahili te oefenen.
DeDe dagen erna wordt het contact steeds beter en 
worden we enthousiast begroet door de kinderen en 
hun moeders en die gaan ook meehelpen. Waar wij 
de stenen voor onze buik dragen, hebben de 
Kenianen andere methoden. De vrouwen dragen de 
stenen op hun hoofd en de mannen op de schouder. 
Prachtig om de rij met blanke en donkere mensen 
samen te zien werken!samen te zien werken!

“”
“”


DeDe klaslokalen zijn gebouwd en geverfd. Op 
onze laatste dag is de officiële opening. 
Nederlandse tieners onthullen de plaquette ‘Jenga 
Kenya 2018’ en bestuursleden knippen het lint 
door. De kinderen en hun ouders staan er bij te 
glunderen. Te midden van armoedige 
omstandigheden is er het besef dat onderwijs 
voor de kinderen belangrijk is.voor de kinderen belangrijk is.
Bij het afscheid nemen van kinderen, ouders en 
de wijk moeten sommigen van ons wel een 
traantje wegpinken. Het was een indrukwekkende 
en vermoeiende tijd, maar we hadden het geen 
van allen willen missen!

De Giessenburgse tiener Nina: “Het was een 
fantastische ervaring, het contact met de kinderen 
en de mensen was echt leuk om te hebben. Ook 
om te zien hoe dankbaar die kinderen waren met 
de school, was mooi. De groep zelf was gezellig 
en chill, veel lol gehad. Het was zo anders dan 
Nederland en wat we gewend zijn qua luxe, etc. 
MaarMaar die mensen zijn met alles dankbaar en blij, 
mooi om te zien!”

We gingen om te zegenen maar voelen ook 
onszelf gezegend. Woorden echoën na. ‘Thank 
you Lord for this team. Somewhere somehow we 
are connected’.

 

Voor de kinderen zijn we een welkome afleiding 
tijdens hun vakantie. Ze zijn nieuwsgierig en als 
we ballonnen, een bal of knutselspullen 
tevoorschijn halen, stromen er tientallen kinderen 
toe. Met circa 100 kinderen van de school 
houden we een uitgebreide spelletjesmiddag. Er 
ontstaat steeds meer verbinding.  Onze jongens 
vanvan 25 spelen paardje met kinderen van 7 op hun 
rug. We eten met elkaar. En ook bij de bouw 
werken we schouder aan schouder.
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MarcelMarcel woont intussen al drie jaar in 
Giessen-Oudekerk, samen met zijn vrouw 
Evelien. Hij heeft hun huis flink verbouwd en 
gemaakt tot een echte woonplek voor hen 
beide. In de tijd dat ze er wonen, kregen ze 
een zoon en in maart verwachten ze hun 
tweede kindje. Ook dat verbindt. In zijn werk 
staatstaat het verbinden eveneens centraal. Hij is 
van beroep locatiebeheerder bij de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hij is 
verantwoordelijk voor toezicht en onderhoud 
van de 36 panden van deze dienst, 
waaronder de brandweerkazernes. In die 
functie is verbinden een must. En dan denkt hij 
aanaan de communicatiemiddelen, die nodig zijn 
als er moet worden uitgerukt voor een 
calamiteit. Die moeten altijd functioneren. Als 
brandweerman (in Giessenburg) weet hij hoe 
belangrijk dit is. 


Marcel is een trouw kerkganger en luistert 
graag naar een goede preek. Daarin spreek 
die verbinding opnieuw. Een verbinding met 
God. Hij ervaart dat dit rust geeft. Om de 
problemen die hij in zijn werk of waar dan ook 
tegenkomt te kunnen oplossen. Door zich 
afhankelijk op te stellen en te luisteren naar 
watwat er is, waar het om gaat. Door er met 
elkaar over te praten. In Giessen-Oudekerk is 
dat gelukkig nog een normale zaak. Iets waar 
hij dankbaar voor is. 




AlsAls er iemand in Giessenburg is die verbindingen 
legt, dan is het Marry Heijkoop (63) wel. Al ruim 
34 jaar zet zij zich in voor de Speeltuinvereniging 
‘Kindervreugd’. Niet alleen daar doet Marry 
vrijwilligerswerk maar ook is zij betrokken bij de 
Dorpskamer, de Historische Vereniging en de 
Gereformeerde Kerk. Tijd om eens kennis te maken 
met deze goedlachse vroumet deze goedlachse vrouw.
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Teus (66) en Willie (64) van der Vlies wonen al 
jaren in Giessenburg. Ze leerden elkaar beter 
kennen door de jeugdvereniging van de kerk 
en zijn inmiddels 44 jaar getrouwd. Ze zijn 
beiden heel actief, Willie in het 
verenigingsleven voor Passage (Christelijke 
vrouwenbeweging) en Aqua Viva (Christelijk 
koorkoor Giessenburg). Teus is vooral bezig met 
techniek, tuinieren, natuurfotografie en leest 
graag over het geloof. Beiden zetten zich in 
voor de tweedehands boekwinkel bij de 
Hervormde Kerk.

Kernwoord van het geloof is liefde. Van daaruit 
ontstaat verbinding en oog hebben voor elkaar. Dat 
vinden ze een mooi kader voor het leven. Contacten 
die gaan over essentie van het leven. Samen 
daarover nadenken en dat delen. We zijn tenslotte 
rentmeesters van de schepping en er ook om elkaar 
te helpen. 
TTeus en Willie zien graag een praktische invulling 
van verbinding en geloof, door generaties heen. 
Tijdens een reis naar Polen, waar het Christelijk 
geloof weer toeneemt, zagen ze mooie voorbeelden 
hoe voor ouderen wordt gezorgd, waardoor geen 
tehuizen nodig zijn. 

Ook dichtbij hebben ze verbinding op een 
mooie praktische manier ervaren toen hun 
dochter een stukje van haar lever afstond aan het 
zoontje van vrienden, omdat zij een geschikte 
donor was. Het jongetje had een tumor in zijn 
lever met weinig overlevingskansen. Zo'n 
donatie is heel mooi, maar ook risicovol voor 
beiden.beiden. Ze maken het gelukkig allebei goed. 
Nog dichterbij hebben ze ervaren hoe 
kwetsbaar een verbinding met een dierbare is. 
Zo viel Teus van de trap dit jaar en brak 4 
ribben. Alles loopt dan in één keer anders. Dit 
soort gebeurtenissen zetten je stil bij het zo 
gewoon lijken van gezondheid, leven en herstel. 
Waardevol vinden ze dat het geloof rust geeft 
over leven en sterven, dus ook als alles even 
helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het gebed 
geeft creatieve gedachten, inzicht in 
oplossingen, vrijheid en innerlijke rust.
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Komende zomer gaat vanuit Giessenburg (en om-
geving) een groep met 28 jongeren en 7 leiders 
met de organisatie World Servants naar Zambia 
om daar voor de leerlingen leslokalen te bouwen 
en daarnaast ook een docentenwoning. We
spreken hierover met Bran van Wingerden(17), 
Thom de Groot (19) en John in 't Veld (38).




DeDe reis heeft naast de bouw tevens als doel om de 

deelnemers iets mee te geven voor het leven, 

waardoor ze zichzelf ook ontwikkelen. Een ervaring 

met een andere cultuur. Hoe mensen daar anders 

omgaan met alledaagse zaken en bijvoorbeeld het 

geloof. Terwijl we hierover praten, vragen Bran en 

Thom zich een tikje bezorgd af of er eigenlijk al wel 

een toiletpot zal zijn. Lachend nemen ze zich voor om 
een toiletpot zal zijn. Lachend nemen ze zich voor om 

er in ieder geval eentje mee te nemen en die als eerste 

te installeren, en dan wel eentje met een wc-bril!  Dit is 

natuurlijk een grapje vooraf, maar uitgangspunt is dat 

ze alle werk doen in bescheidenheid, ze staan ten 

dienste van de bevolking daar en passen zich daarom 

ook aan. Bran en Thom vinden dat ook wel mooi, een 

teken van respect. teken van respect. 




John heeft ook heel veel zin in de reis, “Ik kijk uit 
naar de samenwerking met de bevolking, samen 
met deze grote groep.” Daarnaast is hij zich als 
leider er ook bewust van dat je als groep wel heel 
intensief met elkaar omgaat. Hoe gaat het dan als 
je moe bent en emotionele dingen meemaakt? 
Daarom starten ze elke dag met een klein groepje 
eeneen zo genoemd Goedemorgengesprek waarin 
de deelnemers alles kunnen bespreken wat ze 
meemaken, ze bestuderen een stukje uit de Bijbel 
en nemen de plannen door voor die komende 
dag. 's Avonds is er ook weer ruimte voor een 
terugblik bij het kampvuur.

 

Op zondag bezoekt de groep de plaatselijke 
kerk. De Christenen daar stellen een bezoek van 
een World Servants groep vaak erg op prijs en 
dikwijls wordt er gevraagd om te zingen in de 
dienst. 
AllenAllen kijken ze uit naar deze uitdaging. Thom: “Ik 
hoop op een hechte groep, met veel gezelligheid 
daar en dat het project resultaat mag hebben voor 
onszelf en voor daar”. Bran hoopt dat de binding 
met de groep nog wat langer blijft na de reis, 
want je maakt zoiets moois met elkaar mee, dat je 
speciaal met elkaar deelt.

 

Als je de groep wilt volgen in de aanloop naar en tijdens hun reis, dan vind je ze op facebook met de naam:
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Doneren kan via de website: www.worldservants.nl/actieplatform/groep/giessenburg. Op 29 december doet de groep mee aan 
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Komende zomer gaat vanuit Giessenburg (en om-
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om daar voor de leerlingen leslokalen te bouwen 
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natuurlijk een grapje vooraf, maar uitgangspunt is dat 

ze alle werk doen in bescheidenheid, ze staan ten 

dienste van de bevolking daar en passen zich daarom 

ook aan. Bran en Thom vinden dat ook wel mooi, een 

teken van respect. teken van respect. 




John heeft ook heel veel zin in de reis, “Ik kijk uit 
naar de samenwerking met de bevolking, samen 
met deze grote groep.” Daarnaast is hij zich als 
leider er ook bewust van dat je als groep wel heel 
intensief met elkaar omgaat. Hoe gaat het dan als 
je moe bent en emotionele dingen meemaakt? 
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