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Red een Kind



Ieder kind is een uniek geschenk van God: dat geloven we en 
van daaruit leven we.  Niet voor niets is Matteüs 25: 40 de  

inspiratie geweest voor de oprichting in 1968. De christelijke 
identiteit van Red een Kind komt dan ook op verschillende ma-

nieren tot uiting in ons werk.

Matteüs 25: 40 

Geïnspireerd door Matteüs 
25 werd op 28 maart 1968 
Stichting Red een Kind op-
gericht vanuit Nederland-
se kerken op initiatief van 
Anky Rookmaaker. Zij en 
haar man ontvingen een 
brief uit India met een op-
roep voor hulp: deze brief 
zette hen en vele anderen 
in beweging.

“Ik verzeker jullie:  alles 
wat jullie voor de on-
aanzienlijkste van  Mijn 
broeders of zusters 
gedaan hebben, dat 
hebben jullie voor Mij 
gedaan.”

Geloof: de basis van 
waaruit we werken

Als christelijke organisatie willen we dat alle kinderen – ongeacht afkomst, 
kleur, ras, geloof of geslacht – een liefdevol en waardig bestaan en een 
kansrijke toekomst hebben. We spreken kinderen en gezinnen aan op 
de talenten en mogelijkheden die God al in hen heeft gelegd. Dat geldt 
ook voor kinderen met een beperking. We kiezen ervoor om niet onnodig 
drempels op te werpen voor gezinnen met een andere geloofsovertuiging. 
Zo laten we hen in hun waarde en brengen we hen vanuit een dienende 
houding in aanraking met het evangelie, zoals Jezus dat ook deed. Op die 
manier willen we het verschil maken voor elk kind.

Elk kind een uniek geschenk van God 



De medewerkers van Red een Kind 
in binnen- en buitenland leven en 
werken vanuit een christelijke over-
tuiging. Dat is bijvoorbeeld terug te 
zien in de weekopening elke maan-
dag op het kantoor in Zwolle: alle 
medewerkers van de organisatie 
nemen even tijd om met elkaar uit 
de Bijbel te lezen en te bidden. 

Directeur Andries Schuttinga vertelt: 
“Door middel van de weekopening 
kunnen we elkaar bemoedigen en 
aansporen. Het werk van Red een 
Kind is behoorlijk complex. Vaak 

ervaren we situ-
aties van twee 
stappen voor-
uit en één stap 
achteruit, waarbij 
we constant het 
gevoel hebben dat 
we tekortschieten en meer moeten 
doen. Het is dan heel bemoedigend 
en rustgevend om elke week stil te 
staan bij het feit dat uiteindelijk niet 
wíj onze plannen moeten realiseren, 
maar dat wij onze bescheiden bij-
drage mogen leveren aan het plan 
van onze Vader.”

Christelijke medewerkers

Het team van Red een Kind in Nederland start elke week 
met gebed.



sen niet te overtuigen om christen 
te worden, maar laat simpelweg 
Gods liefde zien.” 

In andere gebieden is het christelijk 
geloof juist helemaal ingeburgerd. 
Shadrack is pastor in Kenia. Hij 
vertelt: “Het is een heel goede zet 
dat kerken ook betrokken zijn bij het 
programma van Red een Kind. De 
kerk is belangrijk in dit gebied en de 
voorgangers hebben veel gezag. Ze 
kunnen een belangrijke rol spelen 
als het gaat om bewustwording. Ik 

ben lid van een oudercomité dat 
opkomt voor kinderrechten. Met 
regelmaat horen we verhalen van 
aanranding en verkrachting. Als je 
daar met christenen over praat, 
is het juist ook goed om vanuit de 
Bijbel aan te wijzen waarom dat 
niet goed is. Uit de Bijbel kun je ook 
goede lessen trekken over de ma-
nier waarop je als gezin met elkaar 
omgaat: hoe je een goede vader, 
een goede moeder, een goede zoon 
of een goede dochter bent.”

Shadrack is lid van een oudercomité en praat met ouders 
vanuit zijn rol als pastor.

Red een Kind werkt samen met 
christelijke partnerorganisaties. Dat 
vinden we belangrijk, omdat juist de 
medewerkers van deze organisaties 
vaak in contact zijn met de kinderen 
en gezinnen in de programma’s. Zij 
zijn daarmee een afspiegeling van 
waar we als organisatie voor staan. 

Het verschilt per context hoe veld-
werkers hun geloof uitdragen. In 
India is het bijvoorbeeld niet altijd 
veilig voor christenen. Abigail (van-
wege veiligheidsredenen niet haar 

echte naam) vertelt dat ze als veld-
werker voorzichtig is met het praten 
over haar geloof. 

“Elke dag sta ik om vijf uur op en stu-
deer dan eerst een uur in de Bijbel. 
Als ik naar mijn werk ga, probeer ik 
met mijn daden mijn christen-zijn 
te laten zien. Ik maak geen onder-
scheid en help mensen, ongeacht 
wat ze geloven. Dat vind ik belangrijk 
in een samenleving waarin mensen 
van religieuze minderheden vaak 
worden onderdrukt. Ik probeer men-

Christelijke partnerorganisaties

Abigail laat haar geloof zien door 
haar daden in een land waar de 
situatie voor christenen onveilig is.



Bij het overdragen van kennis wordt 
waar mogelijk gebruik gemaakt van 
Bijbelverzen of christelijke voor-
beelden. Zo doen de kinderen in de 
kindergroep van Samuel uit Kenia 
ook samen bijbelstudie. De kinder-
groepen zijn onderdeel van het pro-
gramma van Red een Kind. Kinderen 
kunnen daar hun problemen delen, 
maar leren ook dat ze elk unieke 
talenten hebben gekregen. 

Samuel vertelt: “In de groep dansen 
we samen of spelen we voetbal. 
Maar we doen ook Bijbelstudie. De 
eerste verzen van psalm 121 vind ik 
de mooiste die er zijn: ‘Ik hef mijn 
ogen op naar de bergen, vanwaar 
zal mijn hulp komen? Mijn hulp is 
van de Heer, die hemel en aarde 
gemaakt heeft.’ Door de kinder-
groep heb ik mijn talent ontdekt. 
Ik ben goed in het raadgeven aan 
andere kinderen. In de Bijbel staat: 
God heeft iedereen een talent ge-
geven. Ik heb mijn talent gekregen 
van God en daarom wil ik het goed 
gebruiken.”

Bij een training voor kindergroepen 
over emoties wordt bijvoorbeeld 
gebruikgemaakt van het Bijbelver-

haal over David en Goliath. 

Na het lezen van het verhaal denken 
kinderen samen na over de volgen-
de vragen:
- Maakt het 
voor God uit 
hoe groot je 
bent?
- Maakt het 
voor God uit 
of je kort of 
lang, dik of 
dun bent?
- Welke 
emotie had 
het leger?
- Waarom 
was David 
niet bang?
- Kan God jou gebruiken om iets 
bijzonders voor Hem te doen?
- Denk terug aan een situatie waar-
in je écht Gods hulp nodig had.

Het is natuurlijk afhankelijk van het 
land waarin we werken of deze 
methode gebruikt kan worden. Maar 
in veel gebieden is het een mooie 
manier om ook in de programma’s 
de Bijbel een plaats te geven. 

Christelijke voorbeelden

Samuel leerde in de kindergroep dat 
hij unieke talenten van God heeft ge-
kregen. 



Krijgt mijn sponsorkind een Bijbel?

Nee, Red een Kind deelt geen Bijbels uit. We werken wel met 
christelijke partnerorganisaties. Kinderen komen op die ma-
nier in aanraking met het geloof. Hoe dat gebeurt, verschilt per 
situatie. In sommige gebieden zijn (bijna) alle inwoners christe-
lijk, dan is het ook heel gewoon dat bijvoorbeeld bijeenkomsten 
in de programma’s beginnen met gebed. In andere gebieden 
geven veldwerkers in hun daden blijk van het christelijk geloof.

Is de school waar mijn sponsorkind naartoe gaat 
christelijk?

Niet per se. Vaak gaan kinderen naar de school die het dichtst-
bij is. Soms is dat al op een flinke afstand van hun huis. Daar-
naast is het schoolsysteem zoals we dat in Nederland kennen 
anders dan in de meeste landen. In sommige gebieden is 
het heel normaal dat de Bijbel geïntegreerd is in het gewone 
onderwijs, in andere gebieden is er geen aandacht voor religie 
op school.

Gaat mijn sponsorkind naar de kerk?

Vaak weten wij niet of een sponsorkind wel of niet naar de kerk 
gaat. Sommige kinderen schrijven hierover in hun brief, maar 
we vragen dat niet na. Voor ons is het geen voorwaarde dat 
een kind naar de kerk gaat: iedereen mag meedoen aan de 
programma’s.

3 vragen over geloof en 
jouw sponsorkind



Onze missie
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen  in armoede, hun familie en hun 
hele omgeving.

Onze visie
Als christelijke ontwikkelingsorganisatie willen we dat alle kinderen - 
ongeacht hun afkomst, kleur, ras, geloof of geslacht - een liefdevol en 
waardig bestaan en een kansrijke toekomst hebben.

Onze waarden
Liefde • Rentmeesterschap • Gerechtigheid • Barmhartigheid • Verzoening


