
Missiereis naar Namibië met Operatie Mobilisatie. (OM)      Jannie Dijkstra 
 
Zaterdag 28 januari ben ik vanuit Nederland vertrokken en zondag 29 januari ben ik aangekomen in Windhoek. 
Maandagochtend meteen door naar Okahandja waar onze hosts wonen. Omdat we moesten wachten op nog een 
deelneemster, zij kwam woensdag aan, zijn we naar het Erindi private game reserve gegaan en hebben we onze tenten 
daar voor één nacht opgezet. In de ochtend konden we een self-drive door het park doen. Ondanks dat het niet een 
groot park is, hebben we toch wel wat mooie dieren kunnen spotten. Bijzonder om zo een giraffe in het wild te mogen 
zien. 
 
Aangekomen in Schlip 
Donderdag 2 februari zijn we vertrokken richting Schlip om daar 7 weken te verblijven op een lokale boerderij, een 
‘Farm’. Een huis op een groot stuk ruig land. Vanuit deze plek was het de bedoeling dat we een aantal maal voor 4 á 5 
dagen op ‘outreach’, missietrip, zouden gaan. 7 weken basic leven. Geen elektriciteit, alleen een zonnepaneel om onze 
mobiele telefoons op te kunnen laden. Water uit een ondergrondse bron om te drinken en voor een lekkere 
behaaglijke douche om de hitte en het stof van ons af te kunnen wassen. 
 

 
Op 2 februari hadden we eindelijk wat verkoeling door verfrissende buien. Prachtige beelden leverde dat op! 
 
 
Panoramashot van ons basisverblijf. 
Droog, tussen de 30 en de 40 graden en soms helemaal geen wind……. #woestijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                Sportdag van de lokale school  
Afrikaanse taal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les in Schlip 
In de week van 6 februari hadden we in de ochtend van 8-12 les in Schlip, zodat we de chronologische volgorde van 
de Bijbel in het kort onder de knie konden krijgen. Firm foundations noemen ze het. Het is zo mooi om te zien hoe 
Jezus Christus al vanaf het begin van de Bijbel al indirect naar voren komt en dat alles valt of staat met het geloof in 
het offer van Jezus. Liefde, Geloof en Hoop. Alles wat nodig is voor het eeuwige leven is geloven dat het offer van 
Christus ons heeft vrijgekocht. Niks meer en niks minder. God compleet vertrouwen en leren luisteren naar wat Hij 
ons heeft te zeggen. We kunnen het niet verdienen door alleen maar goed te doen.....  
 
Het echtpaar waar we mee op reis zijn leeft geheel vanuit geloof en ik kan zeggen dat God letterlijk heeft voorzien in 
hun leven/gezin en dat nog steeds doet. Op alle gebieden zoeken ze Gods leiding en vertrouwen volledig op Hem. 
’s Middags nadat we geluncht hadden gingen we altijd even rusten, wat echt wel nodig was in de droge warmte. Later 
op de middag gingen we dan het dorp in en probeerden we contact te leggen met de inwoners. Schlip is een 
gemeenschap met veel passieve inwoners. Veel armoede, drankgebruik, seksueel misbruik, geweld en andere zaken. 
Hierdoor komen mensen in de problemen en verliezen ze perspectief in het leven. Werk is er daardoor bijna niet. Wij 
hebben geprobeerd de inwoners weer eigenwaarde te geven, in de vorm van gewoon liefde en aandacht, zodat ze 
zich beter gaan voelen en hun waarde door de ogen van Jezus leren kennen en daardoor hun leven weer op de rails 
kunnen krijgen. We hebben veel mooie ontmoetingen gehad. 



 
Ook deze week heeft het veel geregend en hebben we fikse onweersbuien gehad. Eindelijk! Het was onnoemlijk heet 
op een aantal dagen. Zelfs ik had er last van, wat niet echt gebruikelijk is want het is mij niet snel te warm. Het is altijd 
erg droog in Namibië en zeker de laatste 3 jaar. Ze zijn blij met alle regen die valt.  
 
De kans was groot dat we wel weer voor een paar dagen vast zouden zitten op onze ‘Farm’ omdat de beek/rivier weer 
vol zou zijn. En ja hoor…… net nadat de rivier weer was opgedroogd. Maar goed, dat hoort erbij.... 
 
 
Samenstelling groep 
Ik ben dus op reis geweest met een echtpaar Japie (62) en 
Ronel (55) en twee deelneemsters uit Canada. We 
hadden een heel mooi team en konden het heel goed met 
elkaar vinden. Tja, je moet je toch aanpassen, maar veel 
dingen gingen gewoon vanzelf en we hebben samen veel 
gelachen maar ook gehuild. 
 

 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
Veel regen 
In het weekend van 11 en 12 februari hebben we weer veel regen gehad. Het is heel lang geleden dat er in Namibië 
zoveel regen is gevallen. Er begon zelfs gras te groeien op de anders zo droge grond. De grond voelde ook anders na 
de regens, als tapijt, lekker zacht wanneer je er op liep. De waterreservoirs waren op verschillende plekken van 5% 
naar 60/70% gegaan. Iedereen was en is dan ook erg dankbaar. Er is geen water rantsoen meer. Tijdens de droogte 
mochten de mensen in de steden, die aangesloten zijn op de waterleiding, maar een klein beetje water gebruiken. 
Tuinen kregen geen water en auto's mochten ook niet gewassen worden. Gelukkig hadden wij een ondergrondse 
waterbron op het landgoed, zoals vele anderen op het platteland. Dus dat was geen probleem. 
Tussen de buien door en na een eventuele hele droge dag konden we gelukkig kniehoog weer door het water aan de 
andere kant komen, maar met de regen van dit weekend was het water weer te hoog en konden we twee maal niet 
in het dorp komen. 
 
Bijbelstudie 
Deze week hadden we weer Bijbelstudie en afgelopen weekend een seminar over familiefundamenten. Hoe bepaalde 
dingen en patronen generaties door kunnen werken. Voor mij geen nieuwe informatie, maar zeker geweldig om de 
informatie weer tot me te mogen nemen om ook weer met mezelf aan de slag te gaan. 
 



Voor mij ging de reis naar Namibië over het luisteren naar de stem van God wat betekende dat als er blokkades in de 
frequentie met God zaten/zitten, dat die zeker opgeruimd moesten/moeten worden. Ook net zo goed bij mij, ik ben 
ook niet perfect. God is een liefdevolle God, dus Hij geeft mij alle ruimte. Het was geweldig om te zien en te voelen 
hoe Hij aan het werk was en hoeveel rust en vreugde ik mocht ervaren. Japie en Ronel zijn echt voorbeelden van 
mensen die volledig op God vertrouwen en het was een zegen om van hen te mogen leren en met hen mee te lopen. 
 
Schlip is een dorp, zonder straten en wegen, iedereen rijdt gewoon waar hij of zij wil. Er is een 'rijker' deel aan de ene 
kant van de rivier en een arm gedeelte aan de andere kant. De bewoners zijn van oorsprong een mix tussen de 
westerse en inheemse bevolking. Je komt hier dan ook wel 'blanke' mensen tegen. Door de apartheid is hun de grond 
afgenomen waar ze decennia op hebben gewoond en wat hun eigendom is geweest. Gelukkig is veel weer hersteld na 
de komst van Nelson Mandela in Zuid Afrika. Maar er heerst nog veel bitterheid onder de mensen, want de regering 
heeft iedereen een vast landdeel toegewezen. Dus het land wat altijd van hun voorouders is geweest, is niet meer in 
familie bezit…….. 
 
Aan de kant van de rivier waar wij zaten had je al contrast tussen 'rijk' en arm. Velen wonen in krotjes gemaakt van 
alles wat maar voorhanden is. De stoelen die mensen je aanbieden om op te zitten zijn in onze land rijp voor de vuilnis. 
Een omgekeerde emmer om  op te zitten was een luxe. 
 
Sloppenwijk van Schlip 
14 februari zijn we in Schlip aan de andere kant van de rivier geweest, in het arme gedeelte van Schlip. Wow, wat een 
armoede. Alle mensen leven letterlijk in krotten waarbij alles aan elkaar hangt met ijzerdraad. We zijn ook naar een 
peuterspeelzaal geweest..... Tja, wat moet ik daarvan zeggen. Een klein hutje waar de kinderen hutje mutje op elkaar 
zitten. Het raakt je in je hart de mensen zo te zien leven in hun huisjes van golfplaten en plastic. Wij in het westen zijn 
zo anders gewend, we zijn voorzien van alle luxe. Gelukkige weten de mensen hier niet beter en zijn ze zelfs trots op 
hun huisjes. Geen stromend water en geen elektriciteit. 's avonds brandden ze kaarsjes of maken een vuurtje in huis. 
Het dak zit niet aan het huis vast, wat maar goed is ook,  want als er brand uitbreekt dan kunnen ze zo het dak eraf 
gooien. Zit het dak vast, dan gaat hun hele woning verloren. Een andere reden waarom mensen in deze 'krotten' 
wonen is omdat velen niet op een eigen stukje grond wonen. Dus als je wordt weggestuurd, kun je niet zomaar je 
stenen huis meenemen. 
 
Peuterspeelzaal 
Een jonge vrouw die de peuterspeelzaal heeft opgezet doet dat omdat God haar deze roeping heeft gegeven en ze het 
belangrijk voor de kinderen vindt. We hebben voor haar gebeden, wat erg fijn was. Ze krijgt weinig financiële steun 
van de ouders omdat die dat niet kunnen betalen en de regering is erg langzaam. Er staat een nieuw gebouw klaar, 
maar door de laksheid van de instanties duurt het langer voordat ze erin kan trekken. Hopen en bidden dat ze het 
voort kan zetten. We hebben haar de mogelijkheid aangeboden om in een andere stad in Namibië een training te gaan 
volgen waarbij ze ook materialen krijgt en dan voor een jaar helemaal voorzien is. 
 

In Namibië te zijn maakte weer dat ik me besef dat wij hier 
in een onnoemelijk rijk westers land leven. Wat een 
enorm voorrecht hebben wij en hoe vaak zien we het 
niet........  
 
 
Japie opende een tentdoek en daar kwam een zwarte 
schorpioen uit. Volwassenen kunnen er goed ziek van 
worden en voor kinderen en ouderen kan het dodelijk 
zijn.  Ja, hij was dood! 
 
 

 
Mijn bed stond trouwens buiten op de veranda of op het 
erf in een binnententje van gaas, dus weinig kans dat zo'n 
rakker mijn bed indook! Zelfs het muggenkoor s’ nachts 
had geen toegang om te bijten.....  Er konden zo 20 
muggen om je heen zoemen...... Ik noemde ze de 
mosquito singers....            Welkom in Afrika! 



Huisbezoeken 
We hebben een flink aantal mensen bezocht en velen waren erg dankbaar dat we langs kwamen voor een gesprekje 
en zeker voor onze gebeden. Bijzonder was het om te zien dat mensen verbaasd waren ons zien omdat ze net ‘toevallig’ 
die ochtend hadden gebeden om iemand die hen kon helpen….. 
 
Velen erkennen dat ze verkeerd bezig zijn, het weinige 
geld dat ze hebben gaat op aan roken en drinken en dan 
blijft er misschien nog iets over om brood te kopen voor 
de kinderen. Occulte praktijken zijn hier ook aan de orde 
van de dag. Praktijken die hen alleen maar verder de 
duisternis in duwen. Velen zien dan ook geen weg terug 
en voelen zich gevangen in de situatie. Wat is het dan 
mooi dat je het evangelie mag verkondigen en hun mag 
laten weten en laten ervaren dat er licht en liefde is door 
Jezus en dat we voor hen konden bidden zodat ze rust en 
vrede mogen ervaren. Het werkt! De blijdschap is te zien 
op hun gezichten!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Praten over Liefde, seks en langdurige relaties 
In het weekend van 18 februari hebben we met de jeugd mogen zitten vanaf 14 jaar. Praten over Liefde, seks en 
langdurige relaties. Tsjonge, wat ook daar een drama's. Velen hebben al vroeg vriendjes en verschillende seksuele 
contacten gehad. Allemaal alsof het niks is. Maar ja, wat wil je in een gemeenschap waar niks is voor de jeugd en 
verveling optreed in de weekenden en na schooltijd. Deze verveling roept allemaal verkeerde dingen op. Er wordt vrij 
veel geëxperimenteerd. 
 
We hebben een paar dvd’s laten zien en in kleine groepjes met hen gezeten en gesproken over hun ervaringen. 
Bijzonder in mijn groepje was dat ze erg open waren over hun ervaringen en het zelfs geweldig vonden dat wij als 
zendelingen met hen over een onderwerp als dit kwamen praten. Helaas konden we het seminar niet afmaken, want 
de volgende dag was de stroom er af en moesten we de boel afblazen. Het mooie was wel dat we een herkansing 
krijgen en dan waarschijnlijk in de verschillende scholen, wat betekende dat we meer jeugd zouden kunnen bereiken. 
Dat zou gaaf zijn! Lang leve de stroomuitval! 
 
 
 
 



Zondag 19 februari was onze vrije dag. De hele dag regende het. Dus binnen zitten. Sowieso gingen we op de zondagen 
niet naar een kerk. Er waren 8 kerken aan onze kant van de rivier en 4 aan de andere kant. OM, Operatie Mobilisatie, 
de organisatie waar ik mee op training ben is interkerkelijk en willen geen partij kiezen. Hier kan ik het helemaal mee 
eens zijn. Dus zondag was een dag van uitslapen en een beetje lezen en kletsen. De was kon deze dag niet worden 
gedaan omdat het regende. 
 

 
Maandag 20 februari moesten we weer naar de overkant van ons riviertje in Schlip waar we les kregen, maar door de 
regen konden we niet oversteken, het water was te hoog. Dus kregen we les op onze ‘thuisbasis’. Maar, koud dat het 
was! Brrrrr....22 graden! Ik heb mijn dunne dons jasje aangehad + sokken. Wanneer ik tussen de 35 en 40 graden 
gewend ben, is dat voor mij normaal. 
 
De volgende dag, 21 februari konden we weer door het water naar de andere kant 
lopen en hebben daar de hele dag les gehad. Ook moesten we die dag inpakken om 
weer op 'outreach' te gaan. Een andere plek, Hoachanas (uitspraak: Whachanas) waar 
we hopelijk weer mensen konden bemoedigen. Al onze spullen moesten we de rivier 
overdragen om in de auto aan de andere kant verder te kunnen. 
 
Verjaardag 
23 Februari was een bijzondere dag! Een heerlijk ontbijt als verrassing 
vanwege mijn verjaardag! Na een aantal weken basic eten, was dat een 
aangename verassing kan ik zeggen.  Nadat we boodschappen hadden 
gedaan in Windhoek gingen we op weg naar Rehoboth om François op 
te halen. Hij woont daar met zijn vrouw en kinderen en is met ons mee 
geweest tot zondag 26 februari. Ronel was achtergebleven in 
Windhoek, zij had andere verplichtingen. Op weg dus naar Hoachanas.  
Het was een prachtig mooie autorit door het veranderende landschap.  
Door alle regen was er veel gras en zag alles er een stuk groener uit. 
 
 
Hoachanas 
We zijn voor deze reis op pad gegaan zonder te weten waar we tot en met zondag konden overnachten of onze tenten 
konden opzetten. Zoals het de hele reis ging, deden we alles in gebed en in Hoachanas was het weer zo bijzonder dat 
één van ons het gevoel kreeg dat we naar het gemeentehuis moesten. Nadat we ons verhaal daar hadden gedaan en 
aangaven dat we plek zochten om te overnachten, zei de secretaresse dat we wel in haar nieuwe huisje konden 
overnachten, ze verhuisde pas maandag. Hoe bijzonder was dat! Een huisje op een terrein van de gemeente. Stroom, 
elektrisch, water en een douche en wc...  En onze twee tenten pasten precies naast elkaar in de slaapkamer! Dus geen 
klierende en stekende muggen! De heren sliepen buiten in hun tent. 



 
We hebben een aantal prachtige dagen gehad in Hoachanas. Gemeentehuis bezocht, de mannen zijn naar het 
politiebureau geweest en we zijn naar het hostel geweest waar de jeugd woont van de boerderijen uit de omgeving. 
160 jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot de leeftijd van pubers.  Bij dit hostel heb ik nog met de tienermeiden 
gezeten en met hen kunnen praten over moeilijkheden die ze zelf ervaren en ook een beetje over liefde, seks en 
langdurige relaties. Helaas was er te weinig tijd om verder te praten over ieders persoonlijke problemen. Ze waren blij 
in het hostel te kunnen wonen, maar het leven is soms hard met veel verleidingen, te denken aan de vele seksuele 
kontakten. Deze vinden onderling plaats in het hostel, maar er zijn ook meiden die met jongemannen uit het dorp 
‘seks hebben’ in ruil voor een flesje bier......  
 
De kinderen wonen in dit hostel zonder ouders en de leiding is hard. Hoewel het verboden is in Namibië wordt er nog 
gewoon met de zweep geslagen op scholen in alle gemeenschappen en in de hostels. Ook gebruiken ze een flinterdun 
aanwijsstokje. De rillingen gingen mij over de rug en ik voelde boosheid en verdriet toen ik dit zag en hoorde……….. 
 
Het is zo jammer dat kinderen daar zonder liefde en begeleiding op moeten groeien. Ze vroegen ons waarom we niet 
konden blijven.... Waarom?...... Omdat we zo vriendelijk waren en oprecht aandacht voor hun hadden...... 
Ook 'mijn' tienermeiden vroegen of ik a.u.b. terug kon komen..... Ze wilden allemaal graag een persoonlijk gesprek en 
dat ik met hen ging bidden. Helaas was er geen tijd…….. Ik heb ze dan ook maar stuk voor stuk gezegend in de naam 
van Jezus……. 
 
Huisbezoeken 
Verder hebben we nog huisbezoeken gedaan bij de mensen thuis. Wat een passiviteit. Vele mannen zijn al vroeg op 
de dag dronken, of ze hebben nog een lading alcohol in het lichaam van de avond ervoor. Er is veel werkeloosheid en 
de vrouwen hangen ook maar een beetje in en rond het huis. Ook voor hen is er geen werk. Op alle plekken zijn we 
dan ook in gesprek gegaan en hebben we voor en met inwoners gebeden. Velen waren tot huilen toe geraakt. 
Geweldig om te zien. Je kon zien dat hun gezichten opklaarden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons is Dankbaar - cafetaria 
Positief punt was dat er een vrij nieuw centrum was in Hoachanas, waarin een bakkerijtje, een supermarktje, 4 andere 
winkeltjes en een cafetaria te vinden zijn. Een blanke vrouw oorspronkelijk uit Zuid Afrika is de eigenaresse van het 
café. Zij is heel erg begaan met de gemeenschap en probeert op alle manieren te helpen en zit er niet voor haar eigen 
business. Samen met haar man heeft ze ook nog een boerderij. We hebben van haar begrepen dat veel mensen al 
passief zijn van generatie op generatie en dat raak je niet zomaar kwijt.... Zij zit al 8 jaar in Hoachanas en weet dus 
waar ze het over heeft. Ook wij konden het duidelijk merken.... In mijn ogen ligt de verandering bij de jeugd. Daar 
moet aan gewerkt worden door missie-organisaties of wat en wie dan ook. Hen leren dat ze van waarde zijn en ze uit 
deze passiviteit halen. 
De regering mag ook wel meewerken, want meiden tot 21 jaar die een kind hebben krijgen van de regering een 
financiële toeslag. Dus hoe verleidelijk is het om zwanger te raken en het maakt niks uit dat het kind opgroeit op 
zonder vader.... Uitermate triest…….. 
 

                
  Een Wild-West rit met een paarden kar 

     We dachten dat we ontvoerd zouden worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug in Schlip 
Op 26 februari waren we weer terug in Schlip. Het was al 
donker en op een kilometer afstand hoorden we de 
bavianen alweer schreeuwen op de rotsen langs de rivier. 
Ze waren, denk ik, niet blij dat we er weer waren. Het 
feestje dat ze op de veranda hadden gehad was erg leuk 
voor hen geweest. De uitwerpselen moesten eerst 
opgeruimd worden voor we onze tent weer konden 
plaatsen. Op momenten dat wij op onze ‘farm’ waren, 
kwamen ze zeker niet dichterbij. 
 



Deze week was een drukke week. Maandag weer in Schlip aan de slag geweest. Hopend en biddend dat we het relaties-
seminar konden en mochten doen op de verschillende scholen voor de tieners. En ja hoor…….zo gaaf om te zien dat 
de directeuren van de scholen eerst allemaal apen en beren zagen en niet echt enthousiast waren. Ze vonden het veel 
te ingewikkeld om het schoolrooster om te gooien. Bang voor druk van bovenaf. Maar………….zodra we weg waren, 
belden ze meteen op om te zeggen er oplossing was. 
 
We hoopten dat we alle scholen konden bereiken op 8, 9 en 10 maart (eigenlijk de data voor onze volgende outreach) 
maar dat leek echt geheel onmogelijk. Toch……wonderen gebeuren en zonder ook maar enige druk van onze kant, 
konden we dan ook alle scholen benaderen op deze data, door ook wat te combineren. Dit betekende dat we onze 
volgende 'outreach' van 13 t/m 16 maart niet in de problemen kwam. Echt bijzonder. 

 
Geweldig om zo iedere ochtend wakker te worden. 
 
Dinsdag 1 maart hadden we weer een studiedag en woensdag moesten we naar Okahandja reizen waar we mee 
mochten helpen op een seminar voor een groep tienermeiden. We hebben 2 bijzondere dagen gehad in een prachtige 
Lodge. 'Rock Lodge'. Luxe voor ons. 
 
Voor dat we naar Okahandja vertrokken, heeft Japie midden in de nacht ons busje midden in nacht ons busje aan de 
andere kant van de rivier gezet. Het leek erop dat we anders woensdagochtend niet zouden kunnen vertrekken. Een 
goed plan, want het zand was te zacht en het busje had er echt niet doorheen gekund en dan hadden we een probleem 
gehad. Maar het betekende wel dat we alles nu lopend naar andere kant moesten brengen. 
 



Boodschappen in Windhoek 
Vrijdags weer boodschappen gedaan in Windhoek voor daaropvolgende 3 weken, omdat we tot die tijd niet meer in 
de 'grote stad' zouden komen. Boodschappen doen op deze training betekende naar 4 winkels gaan met dezelfde lijst, 
prijzen noteren en dan kijken waar welke boodschappen vandaan gehaald kunnen worden. Gekkenwerk zou je zeggen, 
maar zo werken Japie en Ronel al jaren, omdat dat past bij de lifestyle welke zij hebben. Nou, ik kan zeggen dat we 
daarmee €60 hebben bespaart op alle boodschappen voor 5 personen. En dat is veel geld voor Namibië! Zeker voor 
een echtpaar dat al jaren alleen van giften leeft! Daarbij komt dat het voor veel mensen in Nederland ook veel geld 
is…….  
 
Studieweekend 
Vrijdagavond 3 maart en zaterdags weer een studiedag gehad met praktijk. Vrijdagavond leek het erop dat we door 
de voorspelde regen niet naar de boerderij konden door hoog water in de rivier en dan dus zaterdagochtend ook niet 
weer terug konden naar Schlip. We zijn dan ook maar in Schlip gebleven. De locatie waar we les hebben, een voormalig 
slachthuis, heeft ook een beginnende B&B. Helaas veel muggen, dus ik miste zeker mijn muskietententje en ben weer 
lekker lek geprikt. Blij was ik dan ook om de volgende nacht weer in mijn eigen tentje te kunnen slapen. Wat kan een 
mens dankbaar zijn voor de kleinste dingetjes!  
 
Zondag 5 maart. Een  dag waarop ik normaal naar de kerk zou gaan, maar vandaag was het voor mij een echte rustdag, 
wasdag, reflectie dag. We waren namelijk alweer een aantal dagen terug in Schlip op onze 'thuisbasis',  de boerderij. 
Een heerlijke plek waar we elke keer weer naar uitkeken. De rust en de ruimte...... natuurlijk ook heerlijk even 
gezwommen in onze ‘farmpool’. ‘s Avonds hebben we weer gezellig samen met dorpsgenoten een film gekeken in het 
slachthuis. 'The ultimate gift'. 

 
Wat hebben we ook weer kunnen genieten van de meest prachtige luchten, onweershows enz... Prachtig, Gods 
schepping! 
 
Financiën 
Maandag 6 maart en dinsdag 7 maart een seminar gehad over financiën. Er zijn veel mensen in Namibië en dus ook in 
Schlip die niet weten hoe ze met geld om moeten gaan en veel schulden hebben. Ze lenen maar geld en sparen niets 
voor onvoorziene uitgaven, onderhoud auto + een eventuele andere auto, maar ook niet voor andere zaken. De 
leningen voor de huizen werken hier anders en het loont hier dan ook echt de moeite om zo snel mogelijk geld in je 
huis te stoppen, zodat je onder aan de streep echt heel veel minder betaald aan uiteindelijke rente. Heb je het geld, 
dat je extra hebt gestort weer nodig, dan kan dat ook gewoon, zonder boete. De kern van het seminar was om te zien 
hoe de Bijbel ons voorschriften geeft met betrekking tot ons geld en ons bezit. 
 



 
Eindelijk….. seminar Liefde, seks en langdurige relaties 
Woensdag 8 maart, donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart hebben we 's ochtends op twee scholen het seminar 
kunnen doen over liefde, seks en langdurige relaties. Gebaseerd op wetenschappelijke feiten en natuurlijk onderwijs 
vanuit de Bijbel. Hollywood's manier van relaties of toch zoals God het graag ziet. Op de Primary school (groep 7/13-
14 jarigen)  hebben we 's ochtends doorgepraat in kleine groepjes en 's middags kwamen we bij elkaar in de tuin van 
de Highschool (groep 8,9,10) 15-18 jarigen) om in kleine groepjes verder te praten. De eerste vraag die ons gesteld 
werd; wat is ongesteldheid en waarom is het nodig. Ze weten dus echt van toeten nog blazen. Ouders vertellen alleen 
maar dat het je lichaam van binnen reinigt en dat je dan vrouw bent geworden. Hier in Afrika zijn ze 'skieterig', maar 
ik moet zeggen dat veel ouders in ons land ook net zo 'skieterig' zijn. Wat is dat toch dat men er niet over durft te 
praten. Zo ook over het onderwerp seks. De docenten die het hier aan de leerlingen uit horen te leggen bakken er ook 
niet veel van. Dus daar zit je dan, in Namibië te praten over ongesteldheid en seks..........Wie had dat gedacht! Maar 
wat is het fijn om hen te mogen helpen als niemand anders het doet! Verder hebben we vanzelfsprekend 
doorgesproken over de informatie gegeven in het seminar. In totaal hebben 260 jongeren het seminar bijgewoond. 
 
Sterrenhemel 
Het was prachtig weer op 11 maart. Na vele nachten met buiig weer hadden we eindelijk eens weer een heldere nacht. 
Geen buien of dreiging van eventuele buien. Dit betekende dat ik weer onder de sterren in mijn tentje kon gaan slapen. 
Heerlijk!! Wat is de sterrenhemel toch prachtig als je in een gebied zit waar geen ‘lichtvervuiling’ is. De ezels, jakhalzen, 
bavianen, vogels, kikkers, sprinkhanen en muggen hadden het maar druk............ 
 
 
Bethaniën 
We zijn op zondag 12 maart vertrokken met onze VW-Combi naar Bethaniën. Bethaniën ligt zo'n 270 km van Schlip 
vandaan richting het zuiden. Het was een uurtje of 5 rijden. Vanuit Schlip via zandwegen naar Bethaniën. De eerste 
weg die we moesten gaan, was nogal een uitdaging, omdat we enige steenachtige en zandachtige riviertjes moesten 
oversteken en we geen 4X4 auto hadden. Maar onze trouwe VW-Combi heeft ons niet in de steek gelaten. Natte 
wielen, maar droge voetjes. Na 5 uurtjes rijden en schudden kwamen we aan. 
 
Dor, ruig en droog. Geen grasveld te bekennen. Woestijn. Ook onze tent konden we met veel moeite vastpinnen in de 
zand- en steenachtige grond en door de wind werden we iedere dag verrast met een laagje zand in onze tenten en op 
onze slaapzakken. De camping waar we verbleven was wel gesitueerd op een mooie plek aan de rand van Bethaniën 
en had goede voorzieningen. De eigenaresse was erg verwelkomend, zeker toen ze vernam dat we een groepje 
zendelingen waren. 
 
Na een gesprek met deze blanke Namibische eigenaresse kregen we 'haar' beeld van Bethaniën. Er is een groot verschil 
tussen het blanke deel en het donkere deel van de plaats. Ze was erg negatief over de donkere gemeenschap. Blij dat 
wij langs kwamen om die mensen even te 'fixen'.  



 
Het is waar dat de donkere gemeenschap net als vele andere plekken in Namibië kampt met veel werkeloosheid, 
drankgebruik, drugsgebruik, sexueel geweld, aanranding, steekpartijen enz. Maar ons eigen beeld van de donkere 
gemeenschap is toch wel wat anders. Ze worden door de meesten van de blanke gemeenschap niet goed behandeld. 
Er is geen eenheid en de blanken willen dat op de één of andere manier ook niet. Voor mij voelde het vrij racistisch. 
Onvoorstelbaar en zo oneerlijk. Het heeft ook hier weer alles te maken met het toekennen van waarde aan mensen. 
Verbazing was er dan ook dat wij langs kwamen in de donkere gemeenschap om mensen te bezoeken, de basisschool, 
de Highschool en een kerk. Dat we met ze in gesprek gingen, gewoon luisterden naar hun verhaal en vanzelfsprekend 
met hun gingen bidden. Je zag meteen een verandering en als we een paar dagen later weer even langs gingen zag je 
de glans en blijdschap in hun ogen. De meeste mensen voelden ook meteen verandering in hun dagelijkse bezigheden. 
Hoop aan de horizon. Geweldig! 

 
Op de Highschool heeft Ronel, tijdens de lesuren over hygiëne, de dvd's kunnen laten zien van het seminar Love, Sex 
en lasting relationships. Ook hier werd er weer met volle aandacht geluisterd. Blij dat we ook hier in Bethaniën deze 
informatie konden geven.  Dezelfde informatie konden we ook delen bij mensen thuis, waar jeugd woonde die om de 
één of andere reden niet meer naar school gingen of konden. Bijzonder om te zien dat ook zij weer hoop in de toekomst 
kregen. We hebben met verschillende mensen gesprekken gehad, hen kunnen helpen en voor en met hen kunnen 
bidden. 
 
Brand in het hostel 
Op dinsdagavond, 14 maart, vond er een brand plaats in het hostel van de Highschool. We hoorden de sirenes van de 
brandweer al. In het hostel verblijven kinderen, jongens en meiden, die vanuit heel Namibië komen om daar naar 
school te kunnen. Alleen in vakanties gaan ze naar huis. 22 jongens hebben alles wat ze hadden verloren, en ik kan 
zeggen dat dat dan ook echt alles is. Ze bezitten immers weinig. Het ging om kleren, schoolboeken/schoolwerk en hun 
Bijbels. Omdat bleek dat de jongens toch wel getraumatiseerd waren, heeft de directie ons gevraagd of wij ze pastorale 
counseling wilden geven. Vanzelfsprekend! Heel bijzonder.....Veel tijd hadden we niet, maar we konden met hen door 
de gebeurtenis gaan en hen helpen door gebed. De meesten gingen met rust in hun hart de deur uit. Bijna iedereen 
was dankbaar en je kon merken dat ze het heel bijzonder vonden dat wij blanke zendelingen aandacht voor hen 
hadden. Voor een aantal hebben we de schoolleiding geadviseerd om te regelen dat ze meer professionele hulp 
kregen. 
 



Coffeeshop 
In Bethaniën is er een coffeeshop waar we heerlijk een 
kop koffie konden halen en ook één keer een lekker 
maaltijd hebben gehad. Tussen onze basic maar wel 
lekkere maaltijden was dit toch wel even een bonus. Bij 
de eigenaresse thuis hebben we een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd en ook bij de eigenaresse 
van het Guesthouse. 
 
 
 
 
 
Donderdag de 16e zijn we weer terug naar Schlip gegaan, 
waar we het weekend weer een seminar hadden. Dit keer 
gingen de lessen over hoe je van je boosheid af kan komen 
en voor ons met name hoe wij anderen daarin kunnen 
helpen. Een aantal inwoners van Schlip hebben hieraan 
meegewerkt. Erg boeiend allemaal weer. 
 

Verdrietig nieuws 
Zondag 19 maart kreeg ik het intens verdrietige nieuws dat mijn neef Johan, na een leven vol levenslust en overlopend 
van goede bedoelingen, die dag zijn eigen eenzame strijd had gestreden. Hij kon het leven blijkbaar niet meer aan. Hij 
is de jongste zoon (31) van mijn broer Uilke en zijn vrouw Ypie, broer en zwager van Geertje en Machiel en oom van 
Tristan en Elise. We waren en zijn nog steeds allemaal verslagen.... 
 
De week daarna was voor mij een hele emotionele en rare week. Slecht nieuws ontvangen vanuit Nederland en dan 
in Namibië te zijn. Erg raar. Maar ik kan zeggen dat ik heel sterk Gods hand en kracht voelde en daardoor door kon 
gaan in Namibië. Hoewel dat natuurlijk ging met een lach en een traan. Gelukkig had ik de mogelijkheid om vrij 
eenvoudig met Nederland te kunnen bellen, dus dat voelde goed. Het team was geweldig en er is voor onze familie 
gebeden op verschillende plekken in Namibië, Canada en Nederland, hoe bijzonder is dat!......Ik heb zéker die kracht 
ervaren.... 
 
Diezelfde week stond in het teken van het afronden van de training, laatste lessen, laatste bezoeken doen en ook 
afscheid nemen van de mensen in Schlip. We hebben een aantal kruidkoeken gebakken en die kunnen geven aan 
mensen die belangrijk voor ons zijn geweest gedurende deze hele periode. Donderdagavond 23 maart nog een 
gezellige 'braai' (BBQ) en vrijdagsmiddags 24 maart weer terug naar Windhoek. Wij hebben een nacht in Okahandja 
geslapen en zondag zijn we door Japie en Ronel meegenomen naar Swakopmund. Een plaats aan de kust, midden in 
de Namib Desert. 
 

 
Bizar om op deze manier een woonplaats tussen het zand te vinden. We verbleven in een ter beschikbaar gesteld 
vakantiehuis wat maar twee straten van het strand verwijderd was. 
 



 
Heerlijk om zo nog even te kunnen genieten van een kustplaats, na zoveel droogte en hitte in het midden van Namibië 
Hoewel ik best heel goed tegen de warmte kan en het eigenlijk heerlijk vind, was het erg verfrissend. De dagen in 
Swakopmund waren te vergelijken met de Nederlandse zomers. Koel in de ochtend en avond en overdag een graad of 
25. Meestal is het hier mistig en koud in de ochtend en toch echt heet in de middag. Wij hebben dan ook mazzel 
gehad...... 
 
Maandag 27 maart zijn we wezen ‘Sandboarden’ op de duinen (erg leuk) en dinsdag ben ik met een 4X4 auto in de 
duinen geweest. Kleine dieren spotten en genieten van het prachtige zandlandschap. Verder hebben we de stad nog 
kunnen verkennen en kort even van het strand kunnen genieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



30 maart zijn we weer terug gegaan naar Okahandja en vrijdagmiddag 31 maart 16:00 ben ik weer terug gevlogen naar 
Nederland om zaterdag 1 april om 9:30 weer aan te komen op Schiphol. 
 
Zo zijn er dan ineens 2 maanden verstreken! De tijd is erg snel gegaan, maar ik heb een ontzettend mooie en gezegende 
reis gehad. Veel mooie en minder mooie dingen meegemaakt. Prachtige trainingen gehad en weer veel geleerd en 
ontdekt bij mezelf. We hebben bijzondere ontmoetingen mee mogen maken en geopende harten mogen vullen met 
hoop en waarde....  De hoop van Christus en de waarde in Christus! Amen. 
 
Een zegenende groet voor jullie allemaal! 
Jannie 
 


