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Wozani nibone – november 2009 

Elk jaar wordt er in Nqutu een conferentie georganiseerd voor de jeugd van de kerken.  De 
organisatie is in handen van de vier kerkenraden zelf – ze ontvangen geen hulp van de zendelingen.  
Dit jaar waren de jongen mensen van Madadeni (de gemeente waar Ds. Veenstra werkt) ook 
uitgenodigd. 

← De opkomst was verrassend goed.  
Onze broeders hadden gerekend op iets 
meer dan 100 jonge mensen. Toen ze 
uiteindelijk allemaal binnen waren, op de 
eerste dag, zaten er bijna 250 in het zaaltje 
op KwaLanga – en lang niet allen waren 
leden van de gereformeerde kerken!  Mooi 
toch, zo’n belangstelling voor een 
jeugdweekend, en vooral van jonge 
mensen die verder niet kerkelijk betrokken 
zijn. 

Uiteraard gaf het ook aanleiding tot een aantal logistieke problemen: waar moesten ze allemaal 
slapen, en hadden we wel eten genoeg voor iedereen?  Het KwaLanga Management Committee was ook 
niet voorbereid op het bijkomende werk, en moest dringend extra hulp inhuren.  Maar de 
conferentie ging door: de jongens sliepen in een kerk op Nkande, niet ver van KwaLanga vandaan, 
en de meisjes sliepen op KwaLanga.  Er waren geen bedden genoeg, dus sliepen velen op smalle (en 
harde!) houten kerkbankjes.  Er ging een dringend mailtje naar de NGZN: help!  We moeten nog 
eten kopen!  Het geld was zo binnen, en niemand ging zonder eten naar bed.  Ten spijt van moeite 
en ongerief, wilde niemand naar huis: ze wilden alles meemaken en horen. 

Bijna de helft van de totale onkosten kon betaald worden uit bijdragen van de jongens en meisjes 
zelf: R15 per persoon werd gevraagd, en bijna 220 betaalden dit.  Dit lijkt maar heel weinig, maar 
geeft aan dat er een stap gedaan is in de richting van grotere zelfstandigheid. 

De sprekers op de conferentie waren meestal jongelui zelf, vooral studenten die door de Sizanani 
Education Trust ondersteund worden.  Twee van de thema’s waren bedoeld als motivatie voor de 
schoolkinderen om zelf te dromen en te werken voor een betere toekomst.  De andere vier gingen 
over dingen waar jonge mensen in onze gemeenschappen moeite mee hebben: zwangerschap onder 
pubers, onthouding van seksuele relaties, abortus en homoseksuele relaties.  Hoe ga je als gelovige 
jongelui met dit soort zaken om?  Zuid Afrika is inmiddels erg liberaal geworden, vooral met een 
grondwet die ver gaat in de bescherming van individuele rechten.  Onze jeugd voelt zich geweldig 
onder druk gezet om consequent vanuit hun geloof keuzes te maken en duidelijk standpunt in te 
nemen over deze zaken.   Ze vinden het vooral moeilijk in hun omgang met vrienden en 

vriendinnen (en vaak ook ouders) die ongelovig 
zijn. 

Onze jeugdconferenties hebben een eigen stijl – 
niet stemmig gereformeerd, maar met veel 
uitbundige zang, (ontzettend) luide muziek, dansen 
en klappen en enthousiaste deelname door 
iedereen.  Hoewel ruimte erg beperkt was in het 
zaaltje en het bloedheet was, was het enthousiasme 
er niet minder om.  Ook aan de ← discussies werd 
flink deelgenomen.  Het was duidelijk dat iedereen 
met hart en ziel betrokken was bij alles wat er 
gebeurde en ter sprake kwam. 
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Niet alles was zo serieus.  Naar aanleiding van de Masakhane Cup voetbalwedstrijd die vorige jaar 
met de bezoekers uit Nederland gespeeld is (en waarin Zuid Afrika overwon!), is er weer flink 
gevoetbald, maar zonder uitslag.  Spel werd door regen onderbroken, en uiteindelijk uitgesteld tot 
later in het jaar.  We willen nog zien welke van de 4 kerkenraden dit keer de wedstrijdbeker 
meeneemt! 

Zo’n jeugdconferentie geeft je er zicht op dat er nog geweldige groei in de kerken is, en veel 
belangstelling en enthousiasme voor het evangelie.  De jonge mensen wilden ook graag de kerken in 
Nederland bedanken voor hun ondersteuning van deze conferentie.  Het is een hoogtepunt van ons 
kerkelijk jaar, en we zijn erg dankbaar voor de grote zegen van de Heer! 

Met vriendelijke groet,      Fritz Krüger 


