
Nienke en Branwen
in Johannesburg, Zuid Afrika

Dankbaar en trots!

Ondersteun dit
prachtige project
Rijk missionair werk onder honderden
kans arme kinderen in Zuid-Afrika.
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TFC 
Nienke en Branwen worden ondersteund
door een thuisfrontcommissie. 
Zij ondersteunen hen in praktische zaken om 
het werk in Johannesburg in Zuid-Afrika 
mogelijk te maken. Ook zijn zij de brug tussen 
hen en hun achterban. De TFC bestaat uit: 
Edward Landman,  Jolanda de Vries, 
Hannah Goudriaan-Oskam, 
Hanneke Crum en Bastiaan van Vliet.

Contactgegevens:
nienke-tfc@hotmail.com
www.nienkevanrijn.nl

Hanneke voor financiële zaken: 
06-17688403 

Nienke voor overige zaken: 
nienke_vrijn@hotmail.com

Het nieuwe adres van Nienke is:
Kidz Solutions,
129 Boekenhou & Silverleaf Ave,
Birchleigh, Kempton Park
1620 Johannesburg
South Afrika

LEEF MEE EN STEUN MEE!
Wordt ook donateur! meld u aan op

www.nienkevanrijn.nl
of e-mail de TFC: nienke-tfc@hotmail.com



Hallo allemaal,

Covid-19 gaat rond in de wereld en heeft effect op alles en iedereen. Alle continenten en landen zijn getroffen en alle inwoners van de landen 
zijn getroffen. Misschien niet direct door Covid-19 of het Corona virus zelf, maar indirect is iedereen getroffen.
Zoals jullie hebben kunnen volgen in de blogs op de website (www.nienkevanrijn.nl) is ook Zuid-Afrika hard getroffen. Half maart waren in 
Zuid-Afrika de eerste gevallen bekend. Op dat moment zijn de grenzen volledig dichtgegaan, scholen en kinderdagopvang gesloten en waren 
bijeenkomsten zoals kerk niet meer mogelijk. Op 26 maart ging heel Zuid-Afrika in een gehele lockdown voor 3 weken, dit werd verlengt naar 
5 weken. Hierna zijn er langzaam versoepelingen gekomen, maar op dit moment (halverwege augustus) zitten we nog steeds in level 3 
lockdown. Het ziet het er niet naar uit dat we snel terug zullen keren naar meer vrijheid en het meer normale leven. Wij sloten onze deuren op 
22 maart. Hierna kregen we vanuit de overheid verschillende data om open te gaan en daarna werd dit toch weer terug gedraaid. 

Hier in Zuid-Afrika is er weinig tot geen steun van de overheid om bedrijven, 
scholen en kinderdagopvang financieel te ondersteunen. Wat er mogelijk was, 
gold voor 3 maanden. Deze 3 maanden waren eind juni ten einde en op dat 
moment was er nog steeds geen vooruitzicht op heropening. Wij hebben toen 
overleg gehad met de ouders van onze kinderen, hieruit werd duidelijk dat het 
grootste gedeelte van de kinderen in 2020 niet terug zou keren. Hierop hebben 
wij onze mogelijkheden en de huidige situatie bekeken en uiteindelijk met veel 
pijn in ons hart besloten om de opvang definitief te sluiten. 
We hadden een droom. Het creëren van een veilige plek voor kinderen. Om te 
bouwen aan Gods Koninkrijk voor kinderen die het zo hard nodig hebben en om 
ons open te stellen voor jonge mannen die hoop nodig hebben. Deze droom 
hebben we voor nu moeten beëindigen. Dit is lastig, dit is moeilijk, maar wij 
denken dat het op dit moment de juiste keuze is. We ervaren Gods nabijheid 
en bevestiging op de keuze die we hebben gemaakt en dat geeft ons moed en 
vertrouwen voor de toekomst.

Vooruitkijken
Wij hebben besloten om naar Nederland te komen en daar een leven te gaan 
opbouwen. Uiteraard is dit makkelijker gezegd dat gedaan. Op 7 september is 
onze zoon Boaz Immanuel geboren, dit is waar we naar uitkeken en nu moeten 
wennen aan een leven met zijn drieen.. We zijn God dankbaar dat de kleine goed 
groeit en mijn gezondheid ook goed is. We zullen hier afscheid nemen van onze 
vrienden, de kerk, de familie van Branwen. Daarnaast afronden van het werk
hier en verkopen van de opvang. We willen de kinderen en onze medewerkers
op een goede manier achter ons laten. 
Dan zullen er praktisch gezien wat zaken geregeld moeten worden, zoals een 
Nederlands paspoort voor Boaz en een visum voor Branwen. Op dit moment 
zijn de instanties waar we dit moeten aanvragen gesloten ivm Covid-19. 
De grenzen zijn op dit moment ook nog gesloten, waardoor vliegen naar NL op 
dit moment nog niet mogelijk is. Op het moment dat alles geregeld is en de 
grenzen weer open zijn, zullen wij naar NL komen. We zien uit naar het terug-
keren naar NL om daar als gezin een leven opbouwen. Ondertussen laten we 
het leven hier met pijn in ons hart achter. 

Branwen en Nienke.

Een moeilijk besluit…

www.nienkevanrijn.nl

Financiën
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn er een hoop veranderingen bij Branwen en Nienke. 
Gezien alle omstandigheden zullen zij naar Nederland terugkeren. De kosten voor de terugkeer en 
de opstartperiode in Nederland zijn een stuk hoger dan de normale kosten voor Branwen en Nienke in 
Zuid-Afrika. Uw financiële steun is dan ook juist nu hard nodig. 
Kunnen Branwen en Nienke weer op u rekenen? Wilt u een gift doen, dan kan dat naar het 
volgende rekeningnummer: NL18RABO0373716869 t.n.v. TFC Nienke van Rijn

Mochten er naar aanleiding van deze brief, of in het algemeen, vragen over de financiën zijn, 
dan kunt u terecht bij: Hanneke Crum: 06-17688403, nienke-tfc@hotmail.com



www.nienkevanrijn.nl

Dank voor het medeleven in gebed. 
Gebed is wat we nodig hebben. In de afgelopen 
periode is gebed en weten dat er biddende mensen 
om ons heen staan erg belangrijk voor ons geweest. 
Filippenzen 4: 6-7 was een belangrijke tekst voor 
ons, waar we ons aan vast konden houden. Wees 
over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 
gedachten in Christus bewaren. Deze vrede heeft ons 
gedragen en draagt ons ook nu.

Wilt u met mij God danken voor:
• De vrede die we in alles mogen ervaren.
• De bevestiging in de keuze die we hebben   
 gemaakt, Gods nabijheid die we hierin ervaren.
• De voorspoedige verkoop van de opvang.
•  De geboorte van onze zoon, dat alles goed is
 verlopen en hij en Nienke gezond zijn.

Wilt u meebidden voor:
• De afronding van alles hier in Johannesburg, 
 overdracht van de opvang en afscheid 
 van vrienden.
• Het proces van terugkeer naar Nederland
 en opstart in Nederland.
• Paspoort voor de baby en visum voor Branwen
 om naar Nederland te kunnen reizen. 

Gebedspunten

Gods voorziening!!

De afgelopen maanden waren moeilijk en soms nog steeds. De lockdown verplichtte ons 
eerst tot binnen blijven, alleen een boodschap konden we doen (1 van ons). Hierna 
kwamen we in level 4 en konden we iets meer. We waren nog steeds veel binnen en we 
hadden geen contact met anderen (alleen via internet). We hadden geen dagelijkse 
bezigheden, aangezien de opvang dicht was. Aan het einde van de level 4 periode leek het 
erop dat we konden openen. Dit gaf ons weer hoop en invulling voor de dagen. Dit werd 
snel anders, aangezien er steeds meer onduidelijkheid kwam over openen. Klassen op 
scholen die open mochten werden weer gesloten en ondertussen steeg het aantal Covid-19 
gevallen in Zuid-Afrika hard. 
De onzekerheid over open gaan en het ontbreken van dagelijkse bezigheden gaf ons een 
doelloos gevoel. Het was voor ons een emotionele en lastige periode. Daar kwam aan het 
einde van juni bovenop dat we aan zagen komen dat onze inkomsten zouden stoppen.
Op dat moment was er ongeveer 5% van de ouders die nog trouw de bijdrage overmaakte, 
de bijdrage van de overheid voor onze medewerkers zou stoppen en ook de stop op de 
hypotheek zou opgeheven worden. Het is erg lastig om bijv. salaris te betalen wanneer
er geen inkomsten zijn. De situatie in Zuid-Afrika was op dat moment (en nog steeds) 
weinig hoopvol. De economie is compleet ingestort. 

Daarnaast komen ook de andere problemen in Zuid-Afrika meer en meer aan het licht. 
Er heerst bij velen in Zuid-Afrika een grote onzekerheid rondom de toekomst en daarnaast 
een angst voor het virus. Deze onzekerheid en angst maakte dat vele van onze ouders hun 
kinderen niet in 2020 zouden terugsturen naar de opvang. Daarbij is de onzekerheid 
rondom de toekomst van Zuid-Afrika zo groot dat ook na 2020 veel onzeker is. 
Gebaseerd op dit alles hebben we ons besluit genomen. 

Terugkijkend op alles zijn we God zo dankbaar! In de maanden van lockdown ontvingen we 
voldoende financiën om onze lopende kosten waaronder het salaris van onze medewerkers 
te kunnen betalen. De ontwikkeling van ons kleine wonder verloopt goed en in alles konden 
alle controles doorgaan als normaal. In tijden dat we het moeilijk hadden hielp God ons 
overeind, Branwen kon Nienke motiveren en andersom. De onzekerheid is nog steeds niet 
volledig weg, ook al weten we nu waar we naar toe leven er is nog steeds veel onduidelijk. 
Toch ervaren we vrede en rust en zien we in de ontwikkelingen in het afronden hier dat
 God voor ons zorgt en voorziet in wat we nodig hebben. Ook heeft God door Zijn woord 
en door de preken op zondag (online) van onze dominee hier ons laten zien en ervaren 
dat Hij een plan en doel met ons heeft. We hebben nog steeds onze droom en kunnen dat 
nu niet waarmaken hier in Zuid-Afrika, maar God is groter en machtiger dan wij en Covid-19. 
Hij heeft deze passie en droom op ons hart gelegd en we weten dat Hij met ons meegaat 
naar Nederland. God zal ons gebruiken en inzetten tot opbouw van Zijn Koninkrijk, in 
Nederland of waar dan ook. Zolang we ons richten op Hem en een leven met Hem, zal Hij 
voorzien en zullen we de gaven die we van Hem ontvangen hebben kunnen inzetten tot eer 
van Hem! God is goed en Hij is dezelfde gisteren, vandaag en in de toekomst!

Branwen en Nienke.


