
VEERTIGDAGENTIJD 

 

Hij bemint hen 

 

Er zijn ook positieve verhalen uit het Zuiden. 

Misbruiken moet aangeklaagd worden,  

zeker als ze komen van ontwikkelingswerkers, 

maar dat zijn gelukkig zeldzame rotte appels. 

 

Broederlijk Delen geeft ons dit jaar een inkijk 

in het leven van de Oegandese Grace Ninseka. 

Haar verhaal begint met: “Ons gezin at maar één keer per dag. 

De kinderen gingen vaak met honger naar bed. 

Ik had niet genoeg geld om ze naar school te sturen.” 

Toen kwam ze in contact met Cosil, een organisatie die arme gezinnen opspoort 

en intensief steunt om uit de armoede te geraken. 

 

Het zorgde voor een keerpunt in het leven van Grace.  

Onder begeleiding tekende Grace haar gezinssituatie.  

Die visuele aanpak kent succes bij families die laaggeschoold zijn. 

“De tekening hielp me om stap voor stap activiteiten te plannen die geld opbrengen. 

Ik tekende ook dat ik met het geld meer keukengerei zou kopen, enkele dieren, 

golfplaten voor het dak en matrassen voor de kinderen.’ 

Grace kreeg zicht op de belangrijkste uitdagingen voor haar gezin.  

Ze zag terug mogelijkheden om uit de armoede te geraken.  

Met een startkapitaal van 53 euro, gefinancierd door Cosil en Broederlijk Delen,  

kon Grace een kleine onderneming starten. 

“In mijn dorp wordt door de boeren veel maniok verbouwd. Ik koop bij een boer een 

deel van de oogst op. Ik verwerk de maniok tot meel. De zakken meel verkoop ik 

daarna door aan winkels met winst.” 

 

Het leven van Grace en haar gezin is de afgelopen twee jaar veel verbeterd  

en dat zie je: nu is er geen honger meer. Het gezin eet twee keer per dag.  

Er staan zelfs zelfgekweekte groenten op het menu. 

Voor de energieke Grace stopt dit verhaal echter niet.  

Ze kreeg beter grip op haar leven en daar hoort een nieuwe droom bij:  

“Ik wil volgend jaar extra geld verdienen met het kweken van kippen.” 

 

Er zijn nog manieren om iets te betekenen voor mensen in het Zuiden. 

Ook die mensen zijn bemind door de God van Jezus Christus. 

‘Je bent bemind, je bent geroepen’: 

wij allen worden geroepen om onze liefde ook naar hen uit te dragen. 
 
Rik Renckens  


