
Samenwerken
inspireert, motiveert en verbindt 

In actie 
voor meer gelijkheid

OVERIJSSEL VOOR 
ZUID-AFRIKA

Ook in Zuid-Afrika levert  
samenwerken meer op
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Bijzonder, een hele provincie die zich inzet voor mensen in moeilijke omstandig
heden! Dat is ‘Overijssel voor ZuidAfrika’: een samenwerkingsverband van  
protestantse gemeenten die vier projecten van Kerk in Actie in dit Afrikaanse land 
steunen. In dit minimagazine leest u meer over ZuidAfrika, over de projecten én 
over waarom samenwerken zo’n goed idee is. 

Overijssel voor Zuid-Afrika
Samen in actie!

ZuidAfrika is een land van 
tegenstellingen. Het is het op één 
na rijkste land land van Afrika, 
tegelijkertijd zijn er enorme 
sloppenwijken, ook wel townships 
genoemd. En wie verder kijkt dan 
de prachtige natuur en cultuur, ziet 
veel politieke en sociale problemen. 
Ondanks de afschaffing van de 
apartheid in 1990 zijn de gevolgen 
daarvan overal aanwezig: er is veel 
geweld en racisme. Ook in Zuid
Afrikaanse kerken bestaan er grote 
verschillen vanwege huidskleur, 
historie of economische kansen. 
Een deel van de kerken steunde 

destijds de rassenscheiding,  
terwijl een ander deel dit bestreed. 
Nu willen kerken samen werken 
aan eenheid en verzoening. 
Iedereen wil een einde aan de hoge 
werkloosheid die voedingsbodem  
is voor misdaad en (huiselijk) 
geweld, hiv/aids en tuberculose  
en kinderen die in armoede 
opgroeien in eenoudergezinnen. 
Nederland heeft al eeuwenlang 
banden met ZuidAfrika. In de  
17e eeuw zetten de eerste Neder
landers hier voet aan wal. Na 1945 
emigreerden veel protestantse 
Nederlanders naar ZuidAfrika.

Elkaar 
verstaan
‘As jy snags nie kan slaap  
nie, moet nie die skape tel 
nie, praat met die herder’.  

Zo maar een uitspraak van een 
Afrikaanse christen. Je moet 
er even over nadenken, en 
een glimlach van herkenning 
volgt. Kerken in Overijssel 
onderhouden een bijzondere 
relatie met christenen in Zuid-
Afrika. In het contact sta je 
soms voor verrassingen. Vaak 
is er de herkenning, en proef 
je door alles heen Gods liefde 
over en weer. Dat onze relatie 
zich in die zin mag verdiepen.   

ds. Klaas van der Kamp
Classispredikant Overijssel-Flevoland

Land van tegenstellingen
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Oppervlakte
1,2 miljoen km2  
(30x Nederland)

Aantal inwoners
59 miljoen (2020)
 
Talen
Elf officiële talen, waaronder 
Engels, Afrikaans, Zulu, Xhosa.

Religie
75% christen
25% niet-gelovig, moslim, 
hindoe, overig

Belangrijkste bron van 
inkomsten
Toerisme en mijnbouw

Hoofdstad
- Pretoria (bestuurlijk)
- Kaapstad (wetgevend)
- Bloemfontein (rechterlijk)

Grootste uitdaging
Sociale ongelijkheid

Toeristische attracties
- Wildparken
-   Robbeneiland (gevangenis 

Nelson Mandela)

ZUID-AFRIKA

Cijfers en 
weetjes
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Vanwege de historische banden zijn er ook al eeuwenlang kerkelijke banden  
tussen Nederland en Zuid-Afrika. Kerk in Actie steunt er een aantal activiteiten 
van kerken en organisaties: theologisch onderwijs, diaconaal werk, training van 
gemeenten en steun aan kinderen en jongeren. Via Kerk in Actie kunt u Zuid-
Afrikaanse kerken helpen om de ongelijkheid in hun samenleving te doorbreken.  
Dat begint met een mentaliteitsverandering. U kunt kinderen en jongeren 
steunen die opgroeien in een omgeving zonder kansen. Via onderwijs en sociale 
vaardigheden komen zij positiever in het leven te staan. Zij zijn de toekomst 
van Zuid-Afrika. Kerk in Actie kiest ervoor juist die projecten te steunen, die 
een voorbeeld zijn voor de directe omgeving. Daardoor zien anderen dat er wel 
degelijk hoop en kansen zijn op een beter leven.

Kerk in Actie in Zuid-Afrika

Kaapstad

mailto:info%40kerkinactie.nl?subject=
http://www.kerkinactie.nl
http://kerkinactie.nl/overijssel
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Stel dat uw kind of kleinkind 
opgroeit in een buurt vol prostitutie, 
drugs, diefstal, geweld en vuilnis. 
Wat komt er dan van hem of haar 
terecht als u hem zelf ook niet 
kunt helpen? Misschien krijgt hij 
slechte vrienden en belandt hij in 
de criminaliteit. De moeder van 
Kgaugelo, die in de ZuidAfrikaanse 
stad Pretoria woont, maakte zich 
terecht zorgen om haar achtjarige 
zoon. Ze heeft zelf niet genoeg tijd 
om naar hem om te kijken. Wat 
was ze blij toen kinderwerkster Sue 
contact met haar zoon legde. 

Toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria
Sue werkt voor een ZuidAfrikaanse 
organisatie die kansarme kinderen 
zoals Kgaugelo helpt met huiswerk. 
Ze leert hen normen en waarden 
via bijbelonderwijs. Ze geeft hen 
zelfvertrouwen door theater, 
muziek en kunst. Zelf groeide Sue 
op in een blanke enclave. Als tiener 
reed ze vaak in een bus die werd 
bekogeld door boze zwarten die 
niet mee mochten. Zo ontdekte ze 
wat apartheid was en dat dit werd 
gesteund door haar eigen kerk. Het 
bracht een kentering in haar leven: 
werken met kansarme kinderen 

werd haar roeping. Haar vader 
is het nog steeds niet eens met 
haar keuze. Sue vertelt: “Nelson 
Mandela leerde ons dat het niet gaat 
om huidskleur of afkomst, maar 
om hoe je van binnen bent. Wij 
geloven dat God ons met een reden 
op deze wereld heeft gezet. We zijn 
er om alle mensen te dienen. We 
blijven deze kinderen trouw tot ze 
volwassen zijn. Ik wil dat ze zich 
ontwikkelen en dat ze gaan stralen, 
ieder op zijn eigen manier!” 

kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika

In ZuidAfrika groeien veel 
kinderen op in armoede en een
oudergezinnen. Hoe kun je als 
kerk iets voor hen en hun families 
betekenen? Kerken in Pretoria 
helpen deze kinderen en hun ouders 
bij een goede en gezonde opvoeding. 
Vrijwilligers vangen de kinderen 
op en leren hen spelenderwijs 

Mensen die al generaties lang in 
armoede leven, geloven niet dat 
hun leven ooit zal veranderen.  
Dat ontneemt hen hoop en maakt 
hen passief. Hoe doorbreek je 
zo’n mentaliteit? Door mensen te 
leren samenwerken. In KwaZulu
Natal worden steeds vijf gezinnen 
aan elkaar gekoppeld. Kerkleiders 
inspireren hen met bijbelverhalen 

Wat kunnen ZuidAfrikaanse kerken 
betekenen in een samenleving met 
zoveel ongelijkheid? Juist de armste 
kerken delen veel geloof, hoop en 
liefde. Maar hoe betrek je hier ook 
rijkere kerken, die vaak in hun eigen 
‘bubbel’ zitten, bij? Hoe worden witte 
en zwarte kerkgemeenschappen 
solidair met elkaar? Met dit project 
kunt u ZuidAfrikaanse voorgangers 

normen en waarden. Met ouders 
praten ze over opvoeding. In dorpen 
worden energiezuinige kookovens 
geïntroduceerd, die minder rook 
en fijnstof afgeven en minder hout 
kosten. Ouders zijn blij dat ze er  
niet langer alleen voor staan.

kerkinactie.nl/zuidafrika

en zetten hen zo tot actie aan.  
Het resultaat? Hun landbouwwerk 
levert meer op, waardoor hun 
inkomen en voeding verbeteren. 
Daardoor kunnen ze beter voor hun 
gezin zorgen en krijgen ze meer 
zelfvertrouwen.

kerkinactie.nl/bijbelsboeren

steunen om hierover samen van ge
dachten te wisselen. Ze worden dia
conaal actief en leren de Bijbel lezen 
vanuit het perspectief van de armen. 
Kerken kunnen een belangrijke rol 
spelen in een mentaliteitsverande
ring die nodig om meer gelijkheid in 
ZuidAfrika te brengen.

kerkinactie.nl/voorgangerszuidafrika

Deze projecten steunt overijssel
Goede en gezonde opvoeding voor kinderen

Bijbel brengt arme boeren in actie

Samen bijbellezen opent ogen

WE BLIJVEN DEZE 
KINDEREN TROUW TOT 
ZE VOLWASSEN ZIJN...
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Overijssel voor Zuid-Afrika: daarom samen in actie! 

ZWOLLE

In heel Overijssel zetten kerken zich in tegen armoede en  
voor gelijkheid in Zuid-Afrika. Wat motiveert u?
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“Overijssel voor Zuid-Afrika vind ik een prachtig initiatief.  

Zuid-Afrika en Nederland zijn al heel lang verbonden en betrokken 

bij de strijd tegen Apartheid. Wij hebben denk ik ook een 

verantwoordelijkheid om ons hier voor in te zetten. De projecten 

van Overijssel voor Zuid-Afrika zijn divers: van de ontwikkeling van 

kerken tot een betere toekomst voor kinderen en boeren.  

En door samen in actie te komen verbindt zo’n samenwerking ons 

als kerken in Overijssel ook met elkaar.”

Peter van der Gaag, Borne

De Ommer kerken zetten zich graag in om samen met andere 
kerken in Overijssel en Flevoland de verbondenheid te zoeken met 

kerken en mensen in Zuid Afrika. Om mensen kansen te bieden 
vanuit de Bijbel als levensbron. We zijn ook erg benieuwd naar hoe 

zij vanuit het evangelie beweging, hoop en toekomst zien komen 
voor hun land. Hoe geloof en kerk de samenleving stimuleert tot 

eenheid, verzoening en hoop! Daar kunnen wij ook van leren.

Hermy van Dijk, Ommen

“Door de verbinding met Zuid-Afrika zie ik dat gemeenten  in de hele provincie elkaar vinden. Samen kunnen we  onze broeders en zusters daar tot bloei laten komen, en door  onze talenten te delen maken we samen echt verschil.”

Evelien Vrolijk, Kerk in Actie-consulent

“Als zwo-commissie zoeken wij elke twee jaar een nieuw  

project. Toen we vorig jaar weer moesten kiezen, hoorden  

we van Overijssel voor Zuid-Afrika. Een medewerker van  

Kerk in Actie kwam ons er meer over vertellen en zo kreeg  

het handen en voeten. We hopen dat we in de dienst af en  

toe contact kunnen leggen met Zuid-Afrika. En we zien  

ernaar uit om samen met andere gemeenten ideeën uit te 

wisselen, zo hoef je het niet allemaal alleen te bedenken.”

Ineke Neuteboom, Berkum (Zwolle)

ERVARINGEN UIT ANDERE REGIO’S

Delta voor Indonesië
“Het is verrijkend om je in te zetten voor mensen 
die hulp kunnen gebruiken en je in hun situatie 

te verdiepen. Zo kijk je verder dan je eigen 
kringetje. Om dit met een hele regio te kunnen 
doen, geeft een gevoel van verbondenheid en 

meer mogelijkheden. Door samen te werken, is 
er meer bekendheid en daardoor meer impact.  

Het lééft bij de mensen.”

Cor-Elli de Bruijn, zwo Protestantse Gemeente Hoek 

Brabant voor Moldavië
“In onze gemeente hebben we een  

kleine zwo-commissie. We merken dat het  
lastig is om iets goed te organiseren.  

Toen we hoorden van de samenwerking,  
waren we dan ook meteen enthousiast.  

In een grotere, regionale samenwerking kun  
je betrokkenheid en ideeën delen en er is  

meer mogelijk waardoor de zichtbaarheid van de 
zwo-activiteiten groter wordt.”

 
Marlies Blesgraaf en Alison Jolley,  

zwo Protestantse Gemeente Bergen op Zoom 

Fryslân foar Rwanda
Fryslân foar Rwanda geeft de mogelijkheid 

om binnen de regio in contact te komen met 
andere commissies. Zo kun je ideeën delen. 

Doordat je samenwerkt is er ook meer mogelijk, 
zoals gasten uit Rwanda uitnodigen. Vanuit de 
samenwerking heb ik het idee van een bazaar 
meegenomen naar mijn eigen gemeente. Zo’n 

bazaar stimuleert de onderlinge contacten 
tussen gemeenteleden, ook met hen die slechts 
enkele kerkdiensten per jaar bezoeken. Zo snijdt 

het mes aan twee kanten: je doet iets voor 
Rwanda en voor je eigen gemeente.

Ds. Jan Glas, Protestantse Gemeente  
Kootstertille & Twijzel ‘De Oerdracht’

Ook een leuke actie gedaan? Laat het  
ons weten, dan plaatsen we uw verhaal  

op kerkinactie.nl/overijssel, zodat ook 
anderen geïnspireerd worden.  
Mail naar info@kerkinactie.nl.

Deventer

Almelo

http://kerkinactie.nl/overijssel
mailto:info%40kerkinactie.nl?subject=


Soep: (bijna) iedereen kan het maken en (bijna) iedereen lust 
het. Organiseer daarom een soepactie voor Zuid-Afrika. Volg dit 
zevenstappenplan voor een succesvolle actie:

Een actie organiseren voor de hele 
gemeente? In de nieuwe brochure 
‘Kom in actie’ staan - om het u 
gemakkelijk te maken - negen leuke 
acties uitgewerkt. De brochure 
geeft daarnaast nog veel meer 
inspirerende tips en ideeën om de  
gemeente bij een project te 
betrekken. Bestel het boekje op 
kerkinactie.nl.

LAAT ZIEN, die talenten!

BOEKJE VOL IDEEËN

KIDS in Actie
Wist u dat als u als gemeente 
structureel een of meerdere 
projecten van Kerk in Actie 
steunt, u een gratis Rainbow 
krijgt? Rainbow is de duif van 
Kerk in Actie die de wereld 
over vliegt en terugkomt 
met verhalen over kinderen 
dichtbij en ver weg. Zo 
komen projecten tot leven! 
Kijk op kerkinactie.nl/
kidsinactie voor meer info.

Organiseer een talentenactie in 
uw gemeente, maak meer van  
2 euro en kom zo samen in 
actie voor ZuidAfrika. Ga naar 
kerkinactie.nl/talentenactie voor 
een stappenplan, voorbeeld   
acties en een bestelformulier 
voor de talentenkaarten. 

Soepactie voor Zuid-Afrika

•  Zoek een aantal mensen die het leuk vindt 
om soep te maken. 

•  En zoek mensen om het te verkopen.  
Het is makkelijker mensen te vinden voor 
een kleine eenmalige klus, dus verdeel de 
taken zo veel mogelijk. 

•  Kies zo mogelijk een Afrikaans recept.
•  Maak een plan: wanneer verkoopt u, en waar? 

Bedenk of u de soep per liter of  halve liter 
wilt verkopen, en waar u de soep in verpakt. 
U kunt plastic bakken verzamelen, maar 
glazen potten of flessen is ook leuk. Zorg dat de verpakking bij de kokers 
komt. Maak kaartjes waarop u iets vertelt over ‘Overijssel voor ZuidAfrika’ 
en bevestig die aan de verpakking. Bepaal de prijs.

•  Publiciteit: kondig de verkoop ruim van tevoren aan. Schrijf een bericht 
voor website/kerkblad/beamer/social media. Op kerkinactie.nl/overijssel 
vindt u een voorbeeldbericht. Verkoopt u breder dan alleen in de kerk? 
Benader dan ook de lokale media.

•  De verkoop! Maak er een leuk en gezellig moment van, met een mooie 
aankleding en veel plezier. Maak ook foto’s, die plaatsen we op de website.  

•  Last but not least: vier jullie succes, deel de opbrengst met de gemeente. 
Het bedrag kan worden overgemaakt naar Kerk in Actie, onder 
vermelding van Soep voor ZuidAfrika. 

Verkoop kan op vele momenten, in de kerk of daarbuiten: in de 
40dagentijd (sobere maaltijd voor thuis), rond moederdag, vaderdag of 
andere feestdagen.

Neem een gratis  
abonnement op Petrus
In Petrus, het ledenmagazine van de 
Protestantse Kerk, leest u verhalen van  
geloof, hoop en liefde in de kerk in  
binnen én buitenland. Neem een gratis 
abonnement en laat u vier keer per jaar  
door deze verhalen bemoedigen en inspi  
reren. Ga naar petrus.protestantsekerk.nl.
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