
Diaconaat gaat pas écht leven als je het van dichtbij meemaakt, ziet, ruikt en 

proeft. Daarom nodigen Red een Kind en World Servants u uit mee te gaan 

met deze 8 daagse studiereis voor predikanten en kerkelijk werkers naar 

Rwanda.  

Tijdens deze reis gaan we op bezoek bij de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda en 

ontdekken hoe deze kerk haar diaconale roeping gestalte geeft. Gedurende een 

aantal dagen zullen we optrekken met predikanten van deze kerk. We gaan met 

elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit en hopen van elkaar te leren. 

Tijdens de verschillende projectbezoeken, ontdekken we hoe zelfhulpgroepen 

functioneren en de levens van de betrokken gezinnen structureel worden 

veranderd. We zien op welke manier het christelijk geloof gestalte krijgt in hun 

manier van leven. Ook bezoeken we verschillende kleuterscholen, waarvan er 

een aantal zijn gebouwd tijdens de jongerenreizen van World Servants. We zien 

hoe Red een Kind zich inzet om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en we 

ontmoeten jongeren die een vakopleiding volgen en op deze manier een 

bestaan opbouwen. 

Studiemomenten                                                                                                            

Tijdens de verschillende dagelijkse studiemomenten denken we na over vragen 

en thema’s als ‘Wederkerigheid in diaconaat’, Wat zegt de Bijbel over 

armoede? En wat is de rol van de kerk in de samenleving? We gaan met 

Rwandese predikanten in gesprek over thema’s als vergeving en verzoening 

naar aanleiding van de Genocide in 1994 en leren we wat dit betekent voor de 

kerk van vandaag in Rwanda. Het is ook mogelijk om eigen studiethema's in te 

brengen en met elkaar te bespreken.  

Tijdens onze rondreis door Rwanda bezoeken we verschillende 

bezienswaardigheden en genieten we van het schitterende landschap. Ook 

staan bezoeken aan het Genocide Memorial in Kigali én Nyamata op het 

programma.  
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STUDIEREIS RWANDA 2022 

 
VOOR  PREDIKANTEN  EN  KERKELIJK  WERKERS 



VOORLOPIG REISSCHEMA* 

Donderdag 23 juni 

Vlucht vanaf Brussel naar hoofdstad 

Kigali. Overnachting in Kigali. 

Vrijdag 24 juni  

‘s Morgens vertrek naar Rwamagana.     

Projectbezoek dorpsprogramma Rwa-

magana van de Presbyteriaanse kerk 

Rwanda. Kennismaking met Rwandese 

predikanten 

Zaterdag 25 juni 

Projectbezoek en bezoek plaatselijke 

gemeenten Presbyteriaanse kerk. 

Zondag 26 juni 

Bezoek aan kerkdiensten Presbyteri-

aanse kerk. Vrije middag. Studie met 

Rwandese predikanten. 

Maandag 27 juni 

Projectbezoek aan kleuterscholen. Be-

zoek aan lokale markt in Rwamagana.  

Dinsdag 28 juni 

Studiedag met Rwandese predikanten 

en diaconale werkers Presbyteriaanse 

Kerk. 

Woensdag 29 juni 

‘s Morgens vertrek naar Bugesera.   

Projectbezoek.  Bezoek aan Nyamata 

Genocide Memorial. ‘s Avonds reizen 

we naar Kigali waar we overnachten. 

 

Donderdag 30 juni 

Sightseeing Kigali. Bezoek kantoor Red 

een Kind. ‘s Avonds terugvlucht naar   

Brussel. 

Vrijdag 1 juli  

Aankomst in Brussel. 

Kijk voor een uitgebreider reisschema 

op www.redeenkind.nl/studiereis 

 

REIZEN TIJDENS CORONA                          

Door maatregelen van de Rwandese 

overheid is het relatief veilig is om naar 

Rwanda af te reizen. We houden de 

situatie echter nauwlettend in de ga-

ten. Er zal op verschillende momenten 

een risico-inventarisatie worden gehou-

den waarbij we zullen bepalen of het 

verantwoord is om af te reizen naar 

Rwanda. Mocht de reis geannuleerd 

worden, dan zullen we in overleg bepa-

len of we een nieuwe datum kunnen 

plannen. Ook heeft u dan de mogelijk-

heid uw inschrijving ongedaan te ma-

ken en eventuele betalingen terug te 

krijgen. Meer info over corona: 

www.redeenkind.nl/studiereis 

 

*Afhankelijk van beschikbare tickets       

kunnen deze data nog een dag afwij-

ken. Ook kan door lokale corona-

bepalingen het  reisschema worden 

PRIJS                                                                 

Deelname is € 950,- p.p. Dit is inclusief 

retourvlucht, visa, vervoer, overnachtingen, 

maaltijden, en reisverzekering. Exclusief 

vaccinaties, persoonlijke uitgaven, 

annuleringsverzekering. De reis is mogelijk 

aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Neem 

voor meer informatie hierover contact op met 

uw belastingadviseur. 

 

VOORBEREIDINGSDAG                                              

D.V. woensdag 1 juni 2022 is er een 

voorbereidingsdag. Tijdens deze dag leert u de 

reisleiders en medereizigers alvast kennen. 

Bovendien bespreken we met elkaar 

belangrijke thema’s, zoals omgaan met een 

andere cultuur en veiligheid tijdens de reis.  

Bij deelname aan de reis is het bijwonen van 

de voorbereidingsdag verplicht. Deze vindt 

plaats op het kantoor van Red een Kind in 

Zwolle. 

Daarnaast zullen er een aantal korte online 

bijeenkomsten worden georganiseerd waarin 

we ons inhoudelijk op de reis voorbereiden. 

 

DOELGROEP                                                           

Predikanten en kerkelijk werkers. Van de 

deelnemers wordt verwacht dat zij hun 

reiservaringen na afloop delen in eigen kerk en 

omgeving. Er is plaats voor 8 tot 12 

deelnemers 

 

CONTACTPERSOON                                                                  

Ard-Jan Kok (Red een Kind) 

Mobiel:      06 -26896864                                               

Email:           ard-jan.kok@redeenkind.nl 

 

De uiterste inschrijfdatum: 

1 maart 2022.                                                      

Meer info: www.redeenkind.nl/studiereis 


