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Bijbelconferenties
Aan het begin van dit jaar konden nog driedaagse Bijbelconferenties en meerdere bezoeken in enkele steden
en dorpen worden voorbereid en verwerkelijkt en wel in:
- Mpondwe (West-Uganda) en Busia (Oost-Uganda)
- Kigali (Rwanda)
Als gevolg van Covid-19 werden in de landen (Uganda, Rwanda, Kenia, Noordoost Congo en Zuid-Afrika)
waar de stichting Aan Alle Volken (StgAAV) ondersteunend werkzaam is, strenge maatregelen getroffen.
Daardoor konden in de rest van het jaar geen meerdaagse Bijbelconferenties meer worden georganiseerd. Het
was immers verboden om zulke conferenties met honderden aanwezigen te houden.
Online Bijbelstudies
Meerdere broeders en zusters die het Engels en/of Frans beheersen, hebben in 2020 regelmatig online
Bijbelstudies beluisterd. De internetverbinding in hun landen was en is echter langzaam en duur, zodat we
deze online Bijbelstudies downloaden op tientallen USB-sticks en de belangstellenden beschikbaar stelden.
Lectuur
Ook in 2020 werden grote aantallen brochures, jeugdtijdschriften (elk kwartaal), evangelisatietraktaten, muuren dagkalenders en andere uitgaven in het Engels, Frans en de bovengenoemde stammentalen gedrukt door
een drukker in Kampala. Deze lectuur werd vanuit Kampala regelmatig verzonden naar meerdere
bestemmingen in Uganda en de omliggende buurlanden.
Een drukkerij in Alberton, Zuid-Afrika drukte onze uitgaven voor verspreiding in dat land.
Andere bijeenkomsten
In 2020 wisselden zich in de genoemde landen perioden met een hoge besmettingsgraad af met perioden waarin
de maatregelen werden versoepeld. Deze perioden verschilden per land qua data en duur, maar daardoor
konden af en toe activiteiten worden voortgezet door de nationale medewerkers:
- jeugdbijeenkomsten
- Bijbelstudies met kleinere aantallen aanwezigen in dorpen en steden en tevens huisbezoeken.
- Heropening van Bijbelcentra waar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd (variërend van 2 tot 10) toegang
had met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. Deze bezoekers waren op zoek naar leesmateriaal
of wilden toelichting op schriftelijke correspondentiecursussen, waarvan ze een aantal lessen hadden
ingediend.
Ander activiteiten
- alfabetisering, met name in Noordoost Congo, zowel onder Pygmeeën, levend in nederzettingen in het
oerwoud, als de dorpsbewoners.
- HIV-voorlichting en evangelisatie in scholen voor lager, voortgezet en hoger onderwijs, met name in West
en Centraal Uganda

- vertaling van brochures over Bijbelse en praktische onderwerpen vanuit het Engels en Frans in het Lhukonzo
en Luganda (Uganda), Swahili (D.R. Congo), Kinyarwanda (Rwanda), en Swahili (Kenya) en tevens
geestelijke liederen voor het samenstellen van een bundel in Swahili (Kenya).
- Er was regelmatig contact met gesponsorde kinderen en hun ouders en/of voogden in Uganda en Rwanda.
Als gevolg van Covid-19 konden bijeenkomsten en huisbezoeken niet of veel minder vaak plaatsvinden dan
gewenst. Ook was er regelmatig overleg via email en Whatsapp tussen de zusters die zowel in geestelijk als
administratief opzicht verantwoordelijkheid dragen voor de gesponsorde kinderen in Uganda en Rwanda (en
sinds kort in Kenia), en de zusters die in Nederland namens de stichting aan Alle Volken de administratie
bijhouden en het contact met de sponsors.
- Er was ook regelmatig contact op een ander belangrijk gebied, namelijk de boekhouding van onze partners
in de betreffende landen. Voorbereidingen zijn gestart om alle boekhoudingen in de diverse landen over te
zetten naar een nieuw online boekhoudprogramma. Hiertoe was onder andere een trainingsbijeenkomst
georganiseerd in Nairobi in november. In de loop van 2020 zijn Kenia en DR Congo (deels) overgezet op de
online boekhouding. De andere landen volgen in de komende jaren.
De maatregelen, die als gevolg van Covid-19 noodzakelijkerwijze moesten worden genomen, leidden echter
ook tot grote problemen voor de samenleving, o.a.:
- Tienduizenden dagloners konden niet meer werken hetgeen leidde tot armoede, ondervoeding, en soms tot
kindersterfte, vooral in de steden.
- Het openbaar vervoer werd een stuk duurder, omdat het aantal zitplaatsen per taxi werd beperkt.
- De voedselprijzen gingen bijna overal omhoog, vanwege hogere transportkosten en beperkingen aan de
grenzen en vele gezinnen in de dorpen kwamen in nood doordat hongerige familieleden uit de steden zich bij
hen voegden.
We zijn dan ook heel dankbaar voor de vele giften die de stichting Aan Alle Volken in 2020 ontving om
zoveel mogelijk gezinnen te helpen met voedsel en medicijnen.
Bouwwerkzaamheden in Busia, Oost Uganda
Tijdens hun bezoek in februari, 2020, hebben John Redekop en Mike Dejonge meerdere keren overleg
gepleegd met het bouwteam van plaatselijke broeders. Ook na hun vertrek konden ze dit team via email vele
nuttige adviezen geven. Ondanks de Covid-19, konden toch de eerste twee bouwfasen van de conferentiezaal
worden voltooid in 2020 en een begin worden gemaakt met de derde bouwfase , waaronder ook de constructie
van het dak.
Zie voor meer informatie:
- de volgende nieuwsbrieven:
www.all-nations.nl/content/uploads/2020/03/rzbn-200311-oost-afrika.pdf
https://www.all-nations.nl/content/uploads/2021/06/verslag-hiv-voorlichting-west-uganda-aug.-2020.pdf
www.all-nations.nl/content/uploads/2021/06/verslag-alfabetiseringsprogramma-n.o.-congo-sept.-2020-1.pdf
www.all-nations.nl/content/uploads/2020/12/201211-verslag-bezoek-kenia.pdf
www.all-nations.nl/content/uploads/2020/12/201212-nieuwsbrief-o-en-z-afrika.pdf
- de website:
www.all-nations.nl/sponsor-een-kind/
www.all-nations.nl/financien/

