
JAARPLAN 2018 Stichting Facilite 

Opmerking vooraf. Het werk van Stichting Facilite groeit bijzonder snel in de drie landen waar we 

grotere teams hebben. In het totaal werken ongeveer 55 mensen met ons mee, de meeste op 

projectbasis of parttime, 11 voor de volle tijd. Maar allen zien we als vrijwilligers, niet als personeel. 

Ze krijgen voor hun activiteiten een behoorlijke onkostenvergoeding. De plannen, die we hier naar 

voren brengen, zijn ontwikkeld ‘aan de basis’, door en met de teams in de verschillende landen, en 

werden daarop aanvaard door het stichtingsbestuur van Facilite.  

 

Kongo: 

Dit jaar hoopt Stichting Facilite een groot project voor sociale hulp aan de pygmeeën in de Mai-

Ndombe (voorheen: de oostelijke Bandundu provincie) op te zetten. Nodig is lees- en 

schrijfonderwijs en medische zorg, die daar vrijwel niet bestaan. De overheid laat hen geheel links 

liggen. Door de andere bosbewoners (bantoes), worden de pygmeeën zwaar gediscrimineerd en 

veelal afgehouden van deze elementaire zaken. Voorlopig denken we aan een project dat ongeveer 

70.000 euro zal kosten uitgesmeerd over 2 jaar. Hiervoor moeten we een donororganisatie vinden. 

 

Ook dit jaar werken we aan nieuwe evangelisatieacties in het gebied waar we de grootste openheid 

hebben aangetroffen. Dat is de voormalige Bandundu provincie (nu: Kwango en Kwilu). We moeten 

nog meer de nadruk leggen op de nazorg. Het lijkt erop dat de kerken die kunst nauwelijks verstaan. 

 

Er zijn nieuwe brochures nodig. Vor Kongo vooral: een nieuwe editie van de nazorgbrochure. Verder 

hoopt ds. Luswa een vernieuwde brochure over visievorming af te maken, die ook voor Ivoorkust 

dringend nodig is. 

 

Samen met de Verenigde Kerk van Christus in de Kongo (een soort paraplu-organisatie van kerken) 

willen we in enkele grote steden grote predikantenconferenties te beleggen over Gemeentegroei. Dit 

is een wens van ons team in Kongo, aangevuld met een verzoek van de vice-president van de 

Verenigde Kerk van Christus. 

 

Nepal:  

In Sarandara en Bhojpur (project van de Ned. Geref. Kerk te Westbroek) hebben we de afgelopen 

jaren nieuw werk aangevat. Beide plaatsen liggen in het gebergte in het oosten van het land. We 

willen dat werk verder uitbouwen en er levensvatbare gemeenten te (laten) stichten. In Sarandara 

hopen we te beginnen met een medische post, op dringend verzoek van de bevolking. 

 

Projecten: Lakhanpur (bekostigd door de Geref. Kerk ’s-Gravendeel) – onderwijs en 

onderwijsassistentie voor kinderen van de allerarmsten (ongeveer 45). Een wijkcomité begeleidt dit 

werk. Er is een simpel gebouwtje voor nodig. In Dhimdime en Balamvita (eerdere, soortgelijke 



projecten) wordt het werk op het terrein van opvang van kinderen en begeleiding bij het onderwijs 

voortgezet. 

 

In het westen van het land zoeken we nieuwe werkgebieden. We willen ons niet beperken tot 

hoofdzakelijk het oosten alleen. We hebben daar al enkele contacten. Ook willen we werk beginnen 

onder de Dura stam (Lamjung; slechts 7000 á 8000 mensen) onder wie er nog vrijwel geen christenen 

zijn. Hun woongebied ligt in het centrum/noordelijke deel van het land. 

 

In het gebied ten noorden van Kathmandu wonen in de grensstreek mensen die Tibetanen zijn qua 

taal en cultuur. Met hen werken we samen voor evangelisatie aan beide zijden van de grens. We 

hopen een nieuwe aanpak van dit werk te vinden m.b.v. een ex-lama, die taal, religie en cultuur, en 

ook de muziek goed kent.  

 

Het Nepalese team wil dit jaar de nazorgbrochure in het Nepalees laten drukken. Ook wordt gewerkt 

aan een vertaling ervan in het Hindi. Om de vertaling te testen zijn de eerste nazorggroepen opgezet 

in het oosten; daarmee willen we dit jaar ook beginnen in Kathmandu en het westen van het land. 

 

Vanuit Nepal werken we in twee gebieden in India: Uttar Pradesh rondom de stad Benares en in het 

uiterste noorden van Bihar. In Bihar werd in februari een gemeente gesticht, en we hopen dat er nog 

één volgt dit jaar. In U.P. hebben we een stuk of 8 ‘fellowships’, waaronder 2 grotere. We hopen daar 

een tweede werker te vinden, gezien de groei van het aantal activiteiten. (Dit wordt mede bekostigd 

door de Geref. Kerk van Herwijnen). 

 

Ivoorkust: 

De nazorggroepen in het stamgebied Dan doen het uitstekend. We werken nu in ongeveer 55 

dorpen. Ook zullen er (v.a. half april) geregelde radio-uitzendingen in hun taal (het Yacouba) 

beginnen van Trans World Radio. Er is enig werk gestart in Liberia; dit jaar willen we daar ook een 

werker/contactpersoon vinden. Dat betekent dat over enige tijd verschillende van onze materialen in 

het Engels vertaald moeten worden. 

 

We hebben nog enkele andere potentiële pioniersplekken op het oog, zoals het gebied van de stam 

Bètè en de omgeving van Agboville in het westen (Grand Morié). Daar hebben we zeer open deuren 

gevonden en zijn er al een werk gestart. Dat wordt nu door anderen voortgezet, maar we kunnen er 

nog een extra impuls aan geven. (In Grand Morié en op drie plekken onder de Bètè zijn gemeenten 

uit ons werk voortgekomen naast nog zes gemeenten in het gebied van de stam Dan.) 

 

Dit jaar willen we een brochure over de origine en de zwerftochten van de stam Dan uitgeven. Daar 

is veel vraag naar, o.a. van autoriteiten. Een andere, dringend nodige uitgave is een brochure als 

vervolg op de nazorgbrochure. Deze wordt ontwikkeld door het team in Ivoorkust samen met Bram 

Krol. De druk zal ook in Ivoorkust gebeuren. 



 

Er is een kinderbijbel vertaald voor de jongere kinderen (4 – 8 jaar) in het Frans en het Yacouba. We 

hopen geld binnen te krijgen om dit te laten drukken en te verschepen. Hiervoor zullen we met 

andere instanties/kerken of organisaties moeten samenwerken. We zijn ook begonnen met de 

vertaling van deze Bijbel in het Bètè (de 2e stam in grootte van Ivoorkust). 

 

Nederland: 

Het lijkt erop dat de tijd is gekomen ons werk te splitsen in verschillende aandachtsgebieden, elk met 

een eigen comité, bijv.: Pygmeeën, Nepal, India, stam Dan. Ook is er hulp nodig voor secretariële 

taken, mede om het contact te onderhouden met potentiële donoren voor de nieuwe, grote 

projecten, die boven de draagkracht van onze stichting uitgaan.  

 

Onze website en ons weblog worden goed gelezen. Dat willen we verder uitbouwen. We geven 

informatie over ons werk. Dat betekent ook een stijging in het aantal gevers voor ons werk. We 

willen ook kerken en gelovigen bemoedigen, stimuleren en instrueren, een betere visie op zending 

bevorderen en de zendingsliefde doen toenemen. 

 

Een vierde editie van de brochure over Gemeentegroei, die tijdens conferenties wordt uitgedeeld, zal 

mogelijk in Nederland gedrukt worden (vanwege de kwaliteit). 

 

Bram Krol 

6 april 2018 

 

 


