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“Geeft Gij hun te eten”, Matt. 14:16b  
 
De discipelen zeiden “we hebben maar vijf broden 
en twee vissen”. Dus eigenlijk zeiden ze “we 
hebben niet genoeg”. Maar de Here Jezus zei : 
“Brengt Mij die hier” Als we het weinige dat we 
hebben geven aan Jezus, gaat Hij het zegenen en 
vermenigvuldigen, zoveel dat er zelfs overvloed is. 
Wij, als team, mogen de kinderen te eten geven, 
en niet alleen voedsel voor het lichaam, maar ook 
geestelijk voedsel via o.a. de kinderbijbelclub. 
 
Intussen zijn we nu een paar maanden aan het 
werk bij Immanuel Ministries. De weken vliegen 
om.  Er is veel te doen, en elke dag is anders. Saai 
is het nooit, daar zorgen de mensen van de wijk 
Oupad wel voor. Het gebouw van waaruit we 
werken staat aan de rand van de sloppenwijk. 
Onze naaste buren wonen in een shack (houten 
hutje). Als we de wijk binnen komen rijden, lopen 
er altijd wel mensen in de buurt van het gebouw. 
De kinderen lopen min of meer te wachten tot we 
komen. Drie keer per week geven we om half 
negen e-pap aan de kinderen, die niet naar school 
toegaan. 

 
E-pap is een pap die gemakkelijk te maken is met  
warm water, en het bevat veel vitaminen en 
mineralen. Zodoende krijgen de kinderen een 
goed ontbijt binnen.  
Later in de ochtend zetten we klaar wat nodig is 
om te koken voor die dag. Om drie uur ’s middags 
wordt er een warme maaltijd aangeboden aan de 
kinderen. De laatste tijd komen hiervoor steeds 

meer kinderen (en ook volwassenen). Het is hier 
nu winter, en veel mensen hebben honger. Soms 
regent het hier ontzettend veel en hebben de 
mannen geen werk, en dus geen inkomsten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is iedere keer weer een hele uitdaging om 
alles in goede orde te laten verlopen, wat nooit 
helemaal lukt. De kinderen zijn thuis weinig orde 
en regelmaat gewend, ze proberen ons uit en 
proberen de grenzen op te zoeken hoever ze bij 
ons kunnen gaan. Als ze aan het eten zijn willen ze 
dan naar het toilet, dan water gaan drinken, dan 
handen wassen, enz. Je zal maar geen toilet 
hebben thuis, dan is het toch wel interessant als je 
op een knopje drukt en er komt water!  
 
Op dinsdag kopen we alles in wat we de komende 
week nodig hebben om te koken. Ook voor drie 
andere voedingsprojecten in Knysna, die 
Immanuel Ministries gedeeltelijk ondersteunt 
door eten te geven. Dick gaat elke week dit eten 
wegbrengen naar deze projecten. 

 

E-pap 



Op woensdag mogen we bij een supermarkt gratis 
het brood afhalen wat niet meer verkocht wordt, 
wat we dan weer extra bij de warme maaltijd 
kunnen geven. 

 
Carly, Pieter en Dick sorteren het brood.  

 
Op woensdagochtend en donderdagmiddag 
kunnen mensen uit de wijk op afspraak 
langskomen om gratis een paar kledingstukken uit 
te zoeken. Vaak worden afspraken vergeten in 
Afrika, maar deze niet! We delen dan niet alleen 
kleding uit, maar proberen ook in gesprek te 
komen met de mensen die dan komen.  
Zo mochten we met een vrouw bidden, die 
verdriet had, omdat haar 18-jarige zoon in de 
gevangenis terecht gekomen was. Een week later 
kwam ze ons bedanken, en vertelde dat haar zoon 
terug was uit de gevangenis. Ze was erg blij, en we 
vertelden haar dat ze God hiervoor moest 
bedanken en niet ons. 
 
Onlangs kwam er een ex-gevangene langs bij het 
gebouw. We hadden hem al een paar keer eerder 
ontmoet, en wisten dat hij christen geworden was 
via de Bijbelstudies van Frans en Carly in de 
gevangenis. 

Een oude zaak tegen hem was opnieuw geopend, 
en hij was schuldig bevonden. Deze 25-jarige 

jongeman moest nu binnen twee weken 2000 
Rand (ca. 200 euro) betalen, of anders moest hij 
voor 2 1/2 jaar de gevangenis in! Hij zat hier erg 
over in, want dit geld had hij niet, en kon hij niet 
in zo’n korte tijd verdienen. Dick heeft toen met 
hem gebeden en het vertrouwen uitgesproken dat 
de Heer in het geld zou gaan voorzien. Dit 
gebeurde de  volgende dag. Een tante van hem 
had de boete betaald. Wat een geweldige 
gebedsverhoring!  
 
De vorige keer hebben we uw gebed gevraagd 
voor een ruimer onderkomen.  

 
We hebben inmiddels per begin mei een leuk 
huisje kunnen huren bij andere mensen op het 
erf, een zogenaamde “cottage”. We zijn hier erg 
blij mee.  

 
We werden ook aangenaam verrast door een 
telefoontje van onze zoon Laurens, die 
aankondigde dat hij zijn vriendin Lois ten huwelijk 
ging vragen, en inmiddels zijn zij verloofd!  
 



- We zijn dankbaar voor: 
* dat we goed wennen aan onze werkzaamheden. 
* een ruimer onderkomen, waar we ons “thuis” 
voelen. 
* uw gebeden en financiële ondersteuning 
 
- We vragen uw gebed voor: 
* medewerkers die komen helpen het gebouw 
schoon te houden. Hierbij komen we nog vele 
handen tekort!  
* de computerlessen, die Yvette en Dick sinds kort 
geven aan mensen uit de wijk, en die hier anders 
geen mogelijkheid voor zouden hebben.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dick en Rita Lagerwerf  
dicklagerwerf@gmail.com  
www.immanuelministries.nl  
U kunt ons ook volgen via 
www.dickenrita.waarbenjij.nu en via Facebook. 
 
Ons postadres in Zuid-Afrika is: 
D. Lagerwerf 
Suite No. 95 
Private Bag X 013 
Knysna 6570 
South Africa 
 
 
- 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.  
Indien u geen gebruik wilt maken van de 
belastingaftrek voor uw giften, dan kunt u uw gift  
ook overmaken op bankrekening 2943915, t.n.v. 
D. Lagerwerf onder vermelding van “Gift”   

 

 
* Computerwerkzaamheden, een dagelijks 
terugkerende bezigheid. 
 

 
*Een van onze voorraadkasten met kleding, die 
inmiddels al aardig leeg begint te raken.  
 

 
*Yvette (2e van rechts) en Dick geven computerles 
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