
 

[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.] 

De tijd na onze reis van juli-augustus liep wat anders dan we hadden verwacht. Els is namelijk na twee weken weer 

teruggereisd om de eerste netwerkbijeenkomst bij te wonen van de regionale CHE-raad voor het zuidelijke deel van Afrika.  

Daarom komt deze nieuwsbrief, waarin we terugkijken op onze reis, wat later. Het was een intensieve tijd, waarin we heel veel 

hebben kunnen doen en prachtige mensen hebben ontmoet. We waren getuige van vorderingen die mensen maken, maar 

ook van tegenslagen die ze te verduren hebben. Waar God aan het werk is, zit onze tegenstander niet stil. Wij kunnen de 

moeilijkheden voor hen vaak niet wegnemen, maar wel naast hen staan, bemoedigen en met en voor ze bidden.  

Het verhaal van Tendani, een van de trainers in Maungani: “Het is niet gemakkelijk geweest, maar sinds de training heb ik 

moed gevat om veel in mijn leven en in ons gezin te veranderen; als trainer moet ik een goed voorbeeld zijn. Ik ben een 

‘spaza shop’, een klein dorpswinkeltje, begonnen. Van wat ik verdien spaar ik voor cement. Ik heb namelijk 3000 bakstenen 

gemaakt van klei hier in de gemeenschap, om meer kamers aan ons huis te bouwen. Mijn huis is nu schoon en ik ben een 

groentetuin gestart. In ons huis is er vrede, want ik ben begonnen in ons gezin meer vanuit Gods liefde te leven, te beginnen 

met respect voor mijn man. Vanuit mijn spaza shop bemoedig ik anderen in mijn dorp en vertel wat God in mijn leven heeft 

gedaan. Ik dank Hem voor dit alles”. 

        

Tendani bij haar huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We zijn dankbaar voor hen die door meedenken, bemoediging, financiën en gebed ons werk 

en de komende reizen meedragen! Wil je ook meedoen? Hartelijk welkom. Klik dan hier. 

 

Beste vrienden 

 
Nieuwsbrief voor 

medewerkers 

 

     Nieuwsbrief  20 september 2014   

 
Werkend met de CHE-

benadering bouwen we als lid 
van het Global CHE-netwerk 
mee aan 'sterke wortels' van 

ontwikkelingsprocessen. 

 

Het CHE programma valt binnen Wholistic Transformational Community Development (WTCD). 

Wat is dat? Bryant Myers van World Vision International zegt het zo: ‘Het streven naar positieve verandering in het totale 

menselijk leven; zowel materieel, sociaal en geestelijk. Veranderde mensen en rechtvaardige, vreedzame relaties zijn de 

twee doelstellingen van transformatie. Veranderde mensen hebben hun ware identiteit ontdekt als kinderen van God. Zij 

hebben hun ware roeping teruggevonden als trouwe en productieve rentmeesters van de  gaven van God, voor het  

welzijn van iedereen."  

Voordat transformatie kan plaatsvinden moeten mensen en gemeenschappen besluiten dat ze iets anders willen dan  

wat ze momenteel hebben. Ze moeten daar zo het belang van inzien, dat ze bereid zijn iets te gaan doen om die verande- 

ring te doen plaatsvinden. Als dat verlangen en die actie er niet zijn, vindt er meestal geen echte, blijvende, transformatie 

plaats. Deze moet in mensen zelf beginnen en kan dan hele gemeenschappen veranderen. Hoe kan een mens van  

binnen uit veranderen? In Hebr 4: 12 lezen we ‘want levend en krachtig is het Woord van God en scherper dan  

een tweesnijdend zwaard, het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken,en het is in staat de 

opvattingen en gedachten van het hart te ontleden’. Transformatie kan dus niet zonder Gods Woord en Geest!  

En niet zonder ons gebed! Bidt je mee voor de groepen die we begeleiden? Hartelijke groet en zegen, Frans en Els 
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CHE Visie seminar in Mafikeng, Noord West Provincie      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

CHE Visie seminar in Calvary Christian Church, Lwamondo, Venda 

   
 

 

 

 

 

 

 

CHE - trainingen in juli en augustus 

CHE: Een naadloze combinatie van 

ontwikkeling van een gemeenschap, 

evangelisatie en discipelschap training 

Met een groep leiders vanuit het onderwijs en een aantal voorgangers vanuit Mafikeng en omgeving, hebben we een 

visie seminar van twee dagen gedaan. Voor de tijd van het jaar was het er koud en de stroom viel uit……. Maar dat heeft 

het enthousiasme waarmee het CHE programma werd ontvangen niet negatief beïnvloed. De mensen zijn daar trouwens 

wel vaker gewend dat de stroom uitvalt……... 

Zie voor informatie over de CHE-trainingen 
hier en op de website van CHE. 

 

Met een groep leiders vanuit deze kerk, die een sterke visie heeft voor gemeenschapswerk, hebben we een CHE visie 

seminar van twee dagen gedaan. Wat proefden we een grote liefde voor Gods werk en voor de mensen in de 

omliggende dorpen! Zie voor info over deze kerk op hun website. Ze willen erg graag met het CHE programma gaan 

beginnen. Binnenkort zullen we van hen horen wanneer zij met het trainen van trainers willen starten.  

 

 

http://www.strongroots.nl/de-che-training.html
http://chenetwork.org/che_traininginfo.php
http://calvarychristianchurch.org.za/index.html


 

 

 

 

Follow-up van de groepen trainers van Mukula en SCDO 

 

                                                                                    
 

    
     Uitleg CHE programma              Home Based Carers Khakhu                  Trainers leren elkaar met DVD te werken    Thuiswerk geeft inkomen 
 

De SCDO heeft vier ‘home based care’ centrums onder haar hoede. In ieder centrum zijn nu twee of drie CHE-trainers 

getraind die hun collega’s als CHE-werkers in de gemeenschap gaan trainen. Tijdens ons bezoek hebben we hen 

ondersteund door de CHE visie met hun collega’s te delen. 

Na een TOT1 (trainerstraining) krijgen de trainers een DVD met al het trainingsmateriaal voor het CHE programma. Hiermee 

moeten de trainers leren werken. 

Een uitdaging voor de trainers is het worden van een goed voorbeeld. Het zorgen voor eigen inkomen is deel daarvan. 

 

Netwerkbijeenkomst van regionale raad voor CHE medewerkers in Zuidelijk Afrika. 
 

 
 

Komende reis:  half november – half december 2014. Zie hier voor globaal programma 
 

    

 

Deze groepen van respectievelijk 12 en 13 

trainers hebben in oktober 2013 en april 2014 

een TOT1 training ontvangen. Nu blijven we hen 

coachen, bemoedigen en vervolgtrainingen 

geven. Zo’n vervolgtraject zit vol verrassingen. 

Mensen zijn verschillend en in ieder mens werkt 

God weer andere dingen uit. Alles op Zijn tijd. 

Hieronder een paar foto’s. Voor meer foto’s zie 

op de nieuwspagina van de website. 

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

Meedoen met dit werk? We zoeken nog ondersteuning! 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’ 

Om een bijdrage te leveren aan het formeren van een CHE 

netwerk voor het zuidelijke deel van Afrika, was Els in september 

in Johannesburg in ZA. Hierbij waren CHE-medewerkers uit 

Zimbabwe, Malawi, Swasiland, Zambia, Zuid Afrika, Nederland  

en de USA aanwezig. We zijn erg enthousiast dat dit netwerk is 

ontstaan. Het zal veel kansen bieden om steeds meer 

gemeenschappen in het zuidelijke deel van Afrika met de CHE 

werkwijze kennis te laten maken, waardoor ze een weg naar 

zelfredzaamheid kunnen inslaan. 
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