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Ontstaan Stichting Refilwe
In 1991 is Stichting Refilwe opgezet door Jean
Stewart en Yvonne Jaques. Zij zaten samen
in een Christelijke gemeente ten noorden van
Johannesburg, in het plaatsje Lanseria. Zij
brachten vaak met meerdere gemeenteleden
een bezoek aan de armere gemeentes van
Lanseria om het woord van God te vertellen
en om mensen te helpen waar zij konden.
Met name de gezondheidszorg was er vreselijk
slecht. Doordat Jean dagelijks als zuster werkte,
ontstond het idee om een kleine gezondheidskliniek op te zetten voor de townships in en
rondom Lanseria. Inmiddels helpen zij vele
mensen met gezondheidsproblemen, zoals
mensen met tuberculose, hepatitis, HIV enz.
Tevens worden deze mensen thuis begeleid
om hun ziekte zo goed mogelijk te behandelen.
Van 1991 tot 2005 zijn er behalve een
gezondheidskliniek ook een school en een
kleine opvang voor alleenstaande kinderen
gebouwd. Na 2005 groeide Refilwe hard en
het aantal kinderen die zij hulp bieden groeit
nog steeds met de dag. Refilwe richt zich met
name op kinderen, kinderen van alle leeftijden!
VISIE REFILWE
Refilwe streeft ernaar een organisatie te zijn
die met de hulp van de Liefde van Onze Here
Jezus Christus de beste zorg en liefde kan

geven aan kinderen. Refilwe wil de liefde van
God overbrengen, zorg en voedsel bieden en
zo de armoede doorbreken!
DOEL REFILWE
In en rondom Johannesburg (Zuid-Afrika)
heerst heel veel armoede. Deze verschrikkelijke schrijnende armoede treft vaak de
jeugd en het aantal kinderen dat op straat
leeft is dan ook erg groot. De ouders van
deze kinderen zijn vaak overleden aan diverse
ziekten. Op straat leven deze kinderen onder
erbarmelijke omstandigheden en zowel
geestelijk als lichamelijk zijn ze er dan ook
vaak slecht aan toe. Dit is dan ook de reden
dat veel kinderen lijm snuiven, zodat ze leven
in een roes en ze zich af kunnen sluiten van de
buitenwereld. Refilwe steekt hier een stokje
voor. Er wordt een heel plan gemaakt om deze
categorie kinderen te helpen.
Als gemeenteleden van elkaar hebben zij
besloten om een God Parents Program op
te zetten. Dit plan houdt in dat elk gezin
van de gemeente kinderen die op straat
leven opnemen in hun gezin. Een gezin mag
maximaal uit zes kinderen bestaan, inclusief
de eigen biologische kinderen. Indien iemand
bijvoorbeeld vier biologische kinderen heeft,
mag je maximaal twee kinderen opnemen in je
gezin. Deze kinderen verdienen namelijk ook
een toekomst. Deze bijzonder mooie gezinnen
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wonen met z’n allen op het terrein van Refilwe.
Op dit terrein zijn diverse voorzieningen
aanwezig, zoals een school, een crèche en
een sportveld, zodat de kinderen daar gebruik
van kunnen maken. Ook wordt er van alles
verbouwd aan groenten en fruit, om zo de
gezinnen te kunnen voorzien in voedsel. Dit
bijzondere project heeft inmiddels al meer dan
50 kinderen opgevangen, die geen toekomst
hadden gehad zonder dit geweldige project!
Refilwe helpt inmiddels ook jonge kinderen
in de townships. Hier bouwt Refilwe crèches
waarin de kinderen worden opgevangen
wanneer de ouders aan het werk zijn.
Aangezien de ouders genoodzaakt zijn om voor
inkomsten te zorgen, moeten kinderen zichzelf
de hele dag redden zodra ze zelf kunnen lopen.
Een goede opvang is dus van levensbelang!
Deze kinderen zijn vaak nog maar rond de
één jaar en hebben dus absoluut geen leeftijd
om alleen gelaten te worden. Refilwe vangt
deze kinderen op en geeft ze onderdak en
voedsel. Het laatste project momenteel van
Refilwe is het opzetten van een babyhuis. Dit
babyhuis heeft de naam ‘EL Roi’ gekregen,
een naam afkomstig uit de Bijbel. Het is de
naam die Hagar aan God gegeven heeft. In
Genesis 16 vers 13 staat: ‘U bent de God die
mij ziet’. Refilwe gelooft dat onze God de
baby’tjes die naar Refilwe worden gebracht
ziet en zo ook helpt!

Maar er zijn zoveel extra dingen nodig,
bijvoorbeeld verwarming en vervoer.
•	We ondersteunen ook het FosterParentsPlan van Refilwe, dit zijn “woningen”
waar een gezin mag komen wonen met
maximaal 3 kinderen, hier komen dan
3 pleegkinderen bij welke dan ook een
opvoeding en onderdak mogen krijgen.
•	In de townships worden veel kinderen
ondergebracht in “Preschools”. Dit is een
hutje waar kinderen vanaf 1 jaar o.a. slapen
en les krijgen als de ouders aan het werk
zijn. Hiervoor zijn schoolspullen, eten en
drinken enz. nodig.
Dit zijn in het klein 3 van de vele projecten
waar we “financiële” hulp bieden. We kunnen
dit natuurlijk niet alleen, wilt u ons helpen?
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MISSIE REFILWE
Door stichting Refilwe Nederland te hebben
opgezet hopen wij Refilwe ZA te kunnen
ondersteunen! Let wel: Stichting Refilwe word
geheel onderhouden door sponsoring. Bij elk
project proberen zij nieuwe sponsors te vinden.
•	Het babyhuis voorzien we elke maand
van voeding, pampers, medicijnen enz.
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SPONSOR WORDEN VAN REFILWE - LIFE FOR ALL?
Neem contact met ons op via 06-28 25 06 34
of stuur een mail naar info@refilwe.nl!
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