
 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant 

punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga 

naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de opmaak van het 

tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
  

In deze nieuwsbrief kijken we enthousiast en dankbaar terug op de werkreis van juli. Ook kijken we vooruit naar de voor half 

oktober geplande reis naar Venda en Polokwane in Zuid Afrika.  

Frans en ik hebben erg genoten van de afgelopen reis. Voornamelijk zijn we bezig geweest met het introduceren van het  

CHE-programma; in Venda, Polokwane en Pretoria. Veel ontmoetingen en gesprekken dus. Voor mij betekende dit het 

weer zien van veel oude vrienden en bekenden uit de 14 jaar dat ik daar gewerkt heb en intensief betrokken was in 

evangelisatiewerk. Het was inspirerend om te zien hoe de lokale kerken zich verder hebben ontwikkeld. Naast de 

woordverkondiging richten zij zich nu ook op een meer actieve rol in hun gemeenschappen. Daar sluit het CHE-programma 

mooi op aan. We kregen dus steeds veel positieve reacties. Ons gebed was om tijdens deze reis echt te ervaren dat God 

onze stappen bevestigt. Dat is gebeurd. Allebei zijn we meer dan overtuigd geraakt dat het heel goed is om in Venda verder 

te gaan. Alles viel tijdens de reis steeds als een legpuzzel in elkaar! Dank voor jullie gebed.  

Op onze website www.strongroots.nl hebben we van de reis een blog bijgehouden en kun je ook iets zien van ons Zuid 

Afrikaanse huwelijksfeestje. Charly Masala, een vriend die daar was, bracht ons daarna in contact met Mamelodi 

Highschool in Mamelodi, waar een groep leerlingen aan de gang wil gaan met een groentetuin. Zowel voor het creëren van 

een leermodule als voor het genereren van inkomsten voor de school. Vlak voor ons vertrek hebben we daar nog een 

presentatie gegeven over de landbouwprincipes, die Foundations for Farming (FfF) hanteert. Daarna hebben we hen aan 

FfF gekoppeld, waar ze nu binnenkort een training van zullen ontvangen. Weer zo’n puzzelstukje! 

                     

        Charly, Frans, Els en Xoli                   Presentatie Foundations for Farming                       Stuk land voor de groentetuin 
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Nieuwsbrief van Els Nijman – 30 augustus 2013   

   Door Hem horen wij allemaal bij elkaar! 

Door de afgelopen reis werd de volgende tekst zo’n realiteit voor ons: “Door Hem wordt het lichaam prachtig 

samengevoegd, elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en 

vol liefde is” – Efeziers 4: 16. Wat mooi en uitdagend om deel te zijn van zo’n groot lichaam, één liefdevolle 

familie met broers en zussen in de hele wereld. Als je bereid bent je rol binnen die familie goed te vervullen, 

merk je steeds hoe Hij mogelijkheden aanreikt om jezelf dienstbaar te maken. Ogen, hart en oren goed open 

houden, dat wel ! 

Bijdragen aan een gezonde groei van dat lichaam, zodat Gods liefde er kan wonen, doen wij door met name 

te werken aan ‘sterke wortels’. Een wortel wordt sterk als hij zijn voeding haalt uit de bron: Jezus Christus. 

Daarop groeiend kan het hele lichaam gezond worden en zich goed ontwikkelen. We hopen hier nog lang 

aan bij te dragen! 

Een hartelijke groet en zegen, 

Frans en Els 

 

 

 
Werkend met de CHE-

benadering en als 
partner van het C-A-N 

netwerk, bouwen we mee aan 
'sterke wortels' van 

ontwikkelingsprocessen. 

 

http://www.strongroots.nl/
http://www.foundationsforfarming.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Andere potentiële mogelijkheden voor CHE:  

Uit de overige contacten in Venda en Polokwane in de derde en vierde week van onze reis, zijn er vijf  verzoeken 

gekomen om een CHE-visieseminar te komen geven. Hiervan hopen we er drie in oktober te gaan doen en twee 

begin volgend jaar.  

 

 

Introductie CHE-programma in Venda 

In Venda hadden we ook de kans Tshilidzini Hospital te bezoeken. We hadden daar een kleine reünie met de mensen 

waarmee ik daar 10 jaar heb samengewerkt. Dit was een prachtig weerzien! Hieronder foto’s met de fysiotherapie 

assistenten Lina Nthangeni, Linda Hangwani en de ‘porter’ Enos Mafadza (hij is inmiddels 75 jaar!)  

 

                                            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE: Een naadloze combinatie van 

ontwikkeling van een gemeenschap, 

evangelisatie en discipelschap training 

In de eerste week van onze reis zijn we, na een aantal 

ontmoetingen in Pretoria, meteen doorgereisd naar 

Venda.  

Edward Luruli, een oud-collega (zie vorige nieuwsbrief), 

had zo’n 40 mensen uit verschillende kerken bij elkaar 

gebracht voor een visie seminar over CHE. Dit werd heel 

enthousiast ontvangen. Daarom hebben zij ons 

uitgenodigd om begin november een training van een 

week te komen geven. Hierin zullen dan door deze 

kerken geselecteerde kerkleden als CHE-trainers worden 

getraind.  

 

CHE is een programma dat door de gemeenschap zelf 

geleid wordt. Hiernaast zijn we in gesprek met Edward 

Luruli over de beste aanpak om het CHE programma te 

initiëren vanuit een kerkelijke gemeente. Omdat hij naast 

zijn werk als leider van het revalidatieprogramma in de 

Limpopo provincie een studie over ontwikkelingswerk heeft 

gedaan en ook voorganger is, pakt hij het CHE programma 

bijzonder goed op. Hij is er heel erg blij mee: ‘precies wat 

we nodig hebben’. Voor meer over het CHE-programma: 

Global CHE Network. 

 

 

 

http://chenetwork.org/


 

 

 

 

                                                              
KwaZulu –Natal                              Martin                        Training                    Jeanette 

In de tweede week van onze reis zijn we op bezoek geweest bij Martin en Jeanette Harder in KwaZulu-Natal. We hebben 

grote bewondering voor dit stel! Wij kennen hen beiden vanuit het werk van World Servants; Els heeft vorig jaar met Martin 

nog een voorbereidingsreis naar de Dominicaanse Republiek gemaakt. En nu werken we wonderlijk genoeg allemaal 

samen aan het implementeren van het CHE-programma in Zuid Afrika. Zij werken in Kwa Zulu Natal en wij met name in de 

Limpopo Provincie. Hoe bijzonder zijn de wegen waarop God ons leidt. 

Vorig jaar september zijn ze verhuisd naar Dukuduku om daar als partner van het C-A-N netwerk een trainingscentrum en 

modeltuin op te zetten. Zo’n eerste jaar is niet gemakkelijk: aanpassen aan een ander land, een huis verbouwen en 

inrichten, overal eerste contacten leggen, stapje voor stapje je weg vinden in het uitwerken van je visie en missie, je 

kinderen ver weg weten, enz. We hebben hen wat kunnen assisteren met het plaatsen van twee tunnelkassen. Daarnaast 

hebben we met hen een training meegedaan van een groep vrouwen die in een ‘township’ (Kwamsane) een opvanghuis 

voor AIDS patiënten willen opzetten. Wij konden mooi de rol spelen van kritische buitenstaanders: we hebben deze 

enthousiaste vrouwen het hemd van het lijf gevraagd over alles wat er bij zo’n opvanghuis komt kijken. We kwamen onder 

de indruk van het denkwerk dat die vrouwen al hadden gedaan! Vastbesloten zijn ze om dit werk te gaan starten. 

Fantastisch. 

Kortom, het was mooi even deel te zijn van het werk van Martin en Jeannette en te zien en ervaren hoe God hen leidt en 

ze steeds meer grip op hun werk krijgen. We bidden hen Gods rijke zegen toe! 

Zie meer over Martin en Jeannette op hun website: http://www.mission4kzn.org/ 

 

                                 

Martin en Frans bezig met tunnelkassen                                    Ze zijn klaar!                                    De landbouwmethode van Foundations for Farming 

 

Meer informatie over ons en ons werk op www.strongroots.nl, waar we tijdens de reis ook wat berichten hebben geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoofdweg 201, 8474 CE Oldeholtpade, The Netherlands, +31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083, www.strongroots.nl 

Meedoen met dit werk? Klik hier 
 

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op:  
        ING 115 29 14, t.n.v.  Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Els Nijman 

 

Afmelden nieuwsbrief: mail naar emn@home.nl met in onderwerp ‘uitschrijven’ 

C-A-N: Building bridges to 

share hope and vision 

     

Volgende reis Els:  16 oktober – 12 november 2013. Globaal programma: 

Eerste week:    Voorbereidingen, ontmoetingen Pretoria en Venda  

Tweede week: CHE Vision seminar Venda, conferentie FfF 

Derde week:    CHE Vision seminars Venda en Polokwane 
Vierde week:   CHE Training van trainers in Venda  

http://www.mission4kzn.org/
http://www.strongroots.nl/
http://www.strongroots.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Strongroots/Mijn%20documenten/Dropbox/Strongroots/Partner%20worden%20van%20Strongroots%20-%20nieuwsbrief%204.docx
mailto:emn@home.nl

