
 
 
“Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande 
julle koester, spreek die Here, gedagtes van 
vrede en nie van onheil nie, om julle ’n 
hoopvolle toekoms te gee “ – Jer.29:11 
 
Lieve allemaal,  
 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zitten 
we met dikke truien aan, want het is winter in 
Knysna. Overdag gaat het nog wel als het 
zonnetje er is, maar de avonden, de nachten en 
in de vroege ochtend is het koud. In Nederland 
draai je dan de thermostaat van de verwarming 
hoger, maar dit is iets wat we hier niet kunnen 
doen. Centrale verwarming zijn we nog niet 
tegengekomen in Zuid Afrika. In de herfst en 
winter bloeien hier nog prachtige bloemen, hier 
genieten we van!  
 

 

 
We genieten ook van ons werk op de Mission 
School. We mogen meewerken aan een goede 
toekomst voor de kinderen. Allereerst wordt de 
kinderen verteld over wie ze zijn in Christus, dit 
staat op de eerste plaats. Elke ochtend is er een 
korte bijbelles in de klas, en wordt er met hen 
gebeden. Het team van leraren en vrijwilligers 
(waar wij onder vallen) bid elke morgen met 
elkaar voordat de kinderen de school binnen 
komen. Naast bijbelles is het disciplineren van de 
kinderen heel belangrijk. Hier wordt elke dag 
hard aan gewerkt. Hiervoor is een leuk systeem 
bedacht. Voor goed gedrag kunnen de kinderen  
 

 
 “merits” (punten) verdienen, en voor slecht 
gedrag “demerits” (minpunten).  
 
Als ze veel “merits”hebben kunnen ze hiervoor 
iets leuks “kopen”, zoals kleurtjes, liniaal, etc. 
Krijg je op één dag 3 of meer “demerits” dan 
wordt je gestraft en moet je in de pauze 
binnenblijven, en onder je bureau gaan zitten. 
Het is moeilijk om streng te zijn, maar we 
ontkomen er niet aan. Als de klas rustig is, dan 
hebben de kinderen betere leerresultaten.  

 
Rita werkte eerst in Grade 2 (groep 4 in 

Nederland). Sinds begin juni assisteert Rita in 
Grade 1. Dit is heel intensief! De kinderen leren 
hier voor het eerst lezen, schrijven en rekenen, 
en het is de bedoeling dat ze zelfstandig leren  
werken. Ze leren zelf hun werk te corrigeren, en 
telkens als ze een leerboek doorgenomen 
hebben, krijgen ze hierover een test.  
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Rita, teacher Princess, en de kinderen van Grade 2 

Slapen op school levert een “demerit” op!  



 
Dick assisteert in een combinatieklas van 

Grade 3-6  (groep 5-8 in Nederland). Heel 
afwisselend, door de diverse niveaus, leeftijden 
en karakters van de kinderen.  
Elke maandagochtend begint Dick met het geven 
van bijbelles aan deze groepen. Soms lijkt het 
alsof ze niet luisteren, maar als je vragen stelt 
over een vorige les, dan weten de meeste 
kinderen nog heel veel te vertellen hierover, wat 
heel bemoedigend is.  

 
In maart j.l. werd de school zeer verrast met een 
aantal computers. Dick geeft nu computerles aan 
bijna alle kinderen van de school.  
 
Daarnaast word er op school aandacht besteed 
aan tekenles  en sport, zoals voetbal, rugby, 
netbal, en schaken.  
Sinds kort is er naschoolse opvang voor de 
kinderen, waarbij we één middag meehelpen.  

 
Twee dagen per week gaan we naar een crèche 
van een kerk in de wijk Concordia. Er komen 
meestal 15-20 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 
jaar. Echte drukteschoppertjes! We houden veel 
van deze kinderen, en we proberen ze discipline 

te leren, zoals in de rij staan en stil zijn als er een 
verhaal wordt verteld. We hebben er een hele 
kluif aan!   
Rita mag de kinderen bijbelles geven, en we 
zingen en spelen veel met ze. Liefde en aandacht 
is heel belangrijk voor ze.  
 

 
We leren Psalm 23 aan de kinderen van de crèche  
 
Op de Knysna Primary School (basisschool) geven 
we elke vrijdagochtend van half acht tot acht uur 
bijbelles in het Engels aan Grade 3. De klas die we 
nu hebben telt 35 kinderen. Ze beginnen nu los te 
komen, maar in het begin van het schooljaar 
vonden we deze klas nogal stil. Je kunt denken 
“lekker rustig toch”, maar het is echter heel leuk 
om respons te krijgen als je iets mag doorgeven. 
Inmiddels zijn de kinderen vrijmoediger 
geworden, en geven soms een kort getuigenis 
voor de klas over wat ze meemaken met God.  
 
Alles bij elkaar vervelen we ons geen minuut. 
Thuis bereiden we onze lessen voor, en 
binnenkort gaan we een cursus volgen voor de 
Mission School. Tijdens deze cursus leren we wat 
er van ons wordt verwacht als “monitor”. De 
cursus is in de eerste week van de wintervakantie 
(24-28 juni) en alles is in het Engels, dat wordt 
voor ons een pittig weekje!  
 
Eind juli komt een groep van de Evangelische 
Gemeente Hoekse Waard uit Oud-Beijerland 
(EGHW) naar Knysna. We vinden het leuk om 
deze groep te laten zien waar we werken.  
 
Verder maken we plannen voor verlof aan het 
eind van dit jaar. Er is hier dan een lange (zomer) 
schoolvakantie. Verdere details zullen we in onze 
volgende nieuwsbrief schrijven.  
 
 

Grade 3-6  

Lwando tijdens computerles 



Verheugend nieuws ontvingen we van onze 
dochter, Inge, dat ze ten huwelijk is 
gevraagd door haar vriend Mark !  
 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- ons werk op de scholen en de crèche  
- de verloving van Inge en Mark   
  
* We vragen uw gebed voor: 
- ons werk, dat we de kinderen mogen bereiken 
met Gods liefde  
- goede samenwerking op school en in de crèche 
- het leren van discipline aan de kinderen  
- de cursus die we gaan volgen voor de Mission 
School, van 24 t/m 28 juni in Plettenberg Bay 
- een goede tijd met de groep uit de EGHW  
- het regelen van ons verlof eind dit jaar  
  

Hartelijke groeten,    
Dick en Rita Lagerwerf 

E-mail: dicklagerwerf@gmail.com   
U kunt ons ook volgen via Facebook  
  
 
Ons postadres in Zuid-Afrika is:  
D. Lagerwerf  
Suite No. 95  
Private Bag X 013  
Knysna 6570  
South Africa  
Tel. +27 79 29 18 901  
 
* Financiële steun  
Mocht u ons financieel willen ondersteunen, dan 
kunt u ons steunen door uw bijdrage over te 
maken op bankrekeningnummer 48.63.80.335 
t.n.v. Stichting Nederlandse Gemeenschap voor 
Wereldevangelisatie, Postbus 18, 7350 AA 
Hoenderloo, onder vermelding van Dick en Rita 
Lagerwerf.  
Dit laatste moet wel duidelijk vermeld worden, 
want anders weten ze niet waar het naar toe 
moet, en dan krijgen we uw gift misschien niet.  
 
Bovengenoemde stichting heeft het zogenaamde 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
certificaat welke van belang is voor de aftrek in 
de aangifte van de inkomsten belasting en de 
vennootschapsbelasting.  
 

Uitje met de kinderen van de crèche  

Bijbelles op de Knysna Primary School 

Koninginnedag in Knysna 

Leren tanden poetsen in de crèche is belangrijk 
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