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Werkbezoek Zimbabwe

Wow, wat hebben we (Wim en Gerda, Bernhard 
en Annet) een geweldige reis gehad in Zimbabwe 
afgelopen mei. Wat hebben we veel gezien en 
gedaan. Wat hebben we genoten. Wat was het 
soms druk en hectisch en af en toe ook best een 
beetje afzien.
We hebben ontzettend veel mensen ontmoet, 
gesproken, leren kennen en terug gezien. Eén grote 
gemeenschappelijke deler: we werden overal zo 
ontzettend enthousiast en warm ontvangen! De 
beste plaatsen, het beste eten, van alles het beste 
was haast nog niet goed genoeg voor ons – dat 
voelde soms ook wel ongemakkelijk.

Als je op zondag bijvoorbeeld pontificaal in een 
kuipbankstel voor in de kerk zit (en daar dan min-
stens tien keer uit omhoog moet zien te komen 
tijdens de dienst J).

‘Reverend’ Wim bracht een mooie, Bijbelse boodschap vanuit Dalf-
sen. Achter Wim een puntje van de kuipbank voor de preekstoel 
waar hij op zat tijdens de kerkdienst. De rest van ons zat rechts van 
hem, ook op een kuipbank.

Na een lange reisdag (bijna 400 kilometer doe je de 
hele dag over vanwege soms niet al te goede weg 
en heel, héél veel politiecontroles) is je vermoeid-
heid op slag verdwenen als je op het terrein van de 
kerk arriveert en ongeveer vijftig vrouwen begin-
nen spontaan te zingen en te dansen en omhelzen 
je.

De omstandigheden in het land zijn verslechterd 
vergeleken met vier jaar geleden. De werkloos-
heid is nog hoger, er is nog meer armoede en 
honger, de wegen zijn nog slechter.
Wat is het dan mooi om te zien dat de meeste 
projecten die al zijn opgestart het zo goed doen. 
We kenden het terrein rond de kerk in Chinhoyi 
bijna niet terug.       

Op de foto linksboven vier jaar geleden: droog 
hard en stoffig. De overige 3 fotos zoals het nu 
is: Achter het grasveld zie je de mais, het is een 
flinke lap. De kinderen spelen nu op een grasveld 
Naast de pre-school is een hele grote groentetuin. 
Jongeren runnen dit, delen eten uit en verkopen 
ervan. Het gaat door en het gaat goed!

Acht(!) jaar geleden startten we in Bulawayo twee 
kippenprojecten. We hebben nu gezien hoe dat 
levens kan veranderen. Mensen hebben hiermee 
een bestaan opgebouwd. Ze hebben een inkomen, 
waar bijna niemand een inkomen heeft! Ze hebben 
zelfs een diepvries kunnen kopen, waar ze de 
geslachte kippen in kunnen bewaren tot de prijzen 
weer wat hoger worden.
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In Luveve, een wijk in Bulawayo, hebben we de 
nieuwe watertank en generator officieel geopend. 
Van het geld dat we in 2016 van de compostac-
tie van de NGK en GKv Dalfsen hebben gekregen 
konden we dit financieren. Weer een hele wijk die 
toegang heeft tot schoon water! Wat een zegen!
Bernhard staat al met de schaar klaar.

De mensen in Zimbabwe namen hun kans waar: 
we kregen heel erg veel aanvragen voor nieuwe 
projecten. Sommige projecten konden we toe-
zeggen. Voor andere projecten kon dat niet.  Soms 
waren ze gewoon veel te duur. Maar ook minder 
dure projecten konden we niet allemaal toezeg-
gen. We hebben het geld er niet voor. We gaan wel 
proberen om voor sommige projecten sponsors  te 
vinden.

Een mooi voorbeeld is de jeugd in Kambuzuma: zij 
willen graag een tuinproject starten. Er is alleen 1 
klein probleempje.... er is daar geen water. Tot er 
een jongere op het idee komt om zelf een put te 
graven. Het is een laag gelegen gebied en op 2,5 
meter zou er al water zijn. (in Chinhoyi moesten we 
70 meter laten boren!)
We hebben afgesproken dat wanneer wij de foto 
van een put met water zouden ontvangen, wij het 
tuinproject wilden financieren. Tot onze verbazing 
en met blijdschap ontvingen 2 weken later deze 
foto’s:

“God will make a way, where there seems to be no 
way,” dat is wat we veel gehoord hebben. En wat 
we, als meest belangrijkste van de mensen daar 
geleerd hebben. Godsvertrouwen. We realiseerden 
ons dat we ons vertrouwen toch vaak op ons geld, 
huis, verzekeringen of iets anders of alles tegelijk 
stellen. Zij staan met lege handen en verwachten 
het van God. Voor ons beschamend maar vooral 
heel leerzaam!
Wat was het goed om er te zijn!

Hartelijke groeten, 
Robert en Melanie van der Wal, 
Wim en Gerda Holtrust, 
Bernhard en Annet Jonker.


