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Na 12 jaar reizen naar vooral Zuid Afrika en Swaziland ging ik dit keer naar Rwanda 

samen met Erik en Esther van de stichting Fountains of Joy.  Een geweldig echtpaar 

met een hart om Jezus te dienen in alles, om mensen te helpen en het brengen van 

het Evangelie over de wereld. In Rwanda werkte we samen met James Adika en 

Bernard Wabomba. 

Begin maart vertrokken we naar Rwanda om daar in de gemeente van Benard 

Wabomba te mogen zijn. De gemeente was net gestart, de diensten werden 

gehouden in een gebouwtje op houten palen en een zinken dak. Er was wel een 

verlangen om een kerk te bouwen, maar de financiën waren er nog niet helemaal. 

Samen met Fountains of Joy mochten wij helpen om de bouw tot stand te laten 

komen. Erik werd gevraagd om zondags na de dienst de eerste steen te leggen van 

het nieuwe gebouw, waar ik hem bij mocht helpen. Wat een eer en wat leuk om niet 

alleen geestelijk mee te bouwen aan het huis van God, maar ook in het natuurlijke. 

 

 

Rwanda is een land waar de nasleep van de Genocide nog duidelijk aanwezig is. 

Veel mensen leven nog steeds met een groot verdriet van de mensen die ze verloren 

hebben. Toen wij daar aankwamen werden we door het hoofd van het gebied in de 

gaten gehouden, omdat er normaal geen blanken mensen in dit arme gebied komen. 

We moesten duidelijk maken dat we waren gekomen om te helpen en het evangelie 

te brengen. 

We zijn verschillende dagen de straten op geweest om te evangeliseren. 

Ik (Ruud) heb echt een hart voor de verloren mensen en ze te vertellen wie Jezus is 

en wat Hij kan doen in hun leven. En wat Hij heeft gedaan in mijn leven.De mensen 

in Afrika zijn echt gastvrij en staan open voor het Evangelie. Ongeveer 30 mensen 

een keus hebben gemaakt voor Jezus. Halleluja feest in de hemel, en bij ons, en in 

de kerk, want het is nog steeds de beste keuze die iemand kan maken, het is levens 

veranderend. 

 

 



 

 

Op elke reis nemen wij kleding mee en proberen wij projecten te ondersteunen die 

de Heilige Geest op ons hart legt. 

We ontmoette tijdens ons verblijf Clovis die een groot hart voor kinderen heeft 

waarvan de ouders geen schoolgeld kunnen betalen. Wij mochten van hem daar een 

kinderdag organiseren. Na het spelen met de kinderen deden we een uitnodiging of 

ze Jezus wilde accepteren in hun leven. Veel kinderen stonden op om hun leven te 

geven aan Jezus, wow echt een zegen van God. Op de volgende pagina gaan we 

verder met het verslag van onze reis naar Burundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Burundi 

 

Na 8 dagen in Rwanda te zijn geweest, vervolgden wij onze reis naar Burundi. Ook 

dit was de eerste keer voor mij. Wij verbleven bij een pastor genaamd Everiste 

Habonimana. Een man die al meerdere gemeentes heeft gestart.  

Ook hier mochten we dienen door te spreken in de gemeente. En ook hier hebben 

we een kinderdienst gehouden, er werden ongeveer 80 kinderen verwacht maar 

uiteindelijk werden dat er 145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in Burundi zijn wij de straten opgegaan en het evangelie verkondigt. Als wij bij 

een huis stonden om de mensen te vertellen over God, werden er uit de omgeving 

allerlei mensen opgetrommeld om ook even te luisteren. Er zijn in Burundi ongeveer 

70 mensen tot geloof gekomen. Alle namen worden genoteerd van degene die voor 

Jezus hebben gekozen, en worden opgevangen door de plaatselijke kerken.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na onze tijd in Burundi reisden we per bus terug naar Rwanda. En wat een 

verrassing stond ons daar te wachten. Het was niet gebleven bij het leggen van de 

eerste steen van een nieuw gebouw voor de gemeente, maar er was al een heel 

nieuw mooi gebouw. 

De eerste zondag dat de gemeente samenkwam in dit gebouw mocht Erik preken, 

een bijzonder moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets extra’s om te vermelden over deze reis is, dat maart een regenseizoen is in 

Rwanda. Maar tijdens ons verblijf hier heeft het nauwelijks geregend en konden alle 

buitenactiviteiten bijna allemaal gewoon doorgaan. Ook voor de lokale bevolking was 

het uniek dat er in deze tijd geen regen is gevallen. Een wonder van God. Wij kijken 

terug op een bijzondere en vruchtvolle reis naar deze twee landen. 



 

 

 


