
Dinsdagmorgen 24 juli vertrokken 
we in alle vroegte naar vliegveld 
Zaventhem in België… Sinco 
reisde vast af naar Yaoundé in 
Kameroen. Roelie bleef nog wat 
langer in Nederland, waardoor 
alleen Sinco tussentijds retour 
hoefde te reizen om op 3 septem-
ber aanwezig te zijn op de 
trouwdag van Gideon en Jaimie. 
 
Een dag na aankomst in Afrika 
begon Sinco zijn werk op de Rain 
Forest international School. De 
eerste dagen werden gebruikt om 
de noodzakelijke voorbereidingen 
voor het nieuwe schooljaar te 
treffen,. De eerste indruk van 
Sinco? "Wat me opvalt is dat alles 
hier heel goed georganiseerd is. 
Inmiddels weet ik, dat ook dat wel 
betrekkelijk is..." 
 
Kort na aankomst werd Sinco 
meteen in de functie van Adjunct-
Directeur van de school 
aangesteld. Wij vonden dat heel 
verrassend! 
"Deze functie geeft mij een aantal 
extra verantwoordelijkheden. Een 
goed georganiseerde school wil 
graag goed en soepel blijven func-
tioneren. Dat gaat niet vanzelf. 
Zowel praktisch organisatorisch 
als financieel vraagt dat de nodige 
aandacht.  
Sommige leerlingen vragen ook 
geregeld extra aandacht…  een 
corrigerend gesprek met de Ad-
junct. "Daarnaast geef ik uiteraard 
ook les in verschillende vakken." 

Meteen in het diepe …  
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Rain Forest International School  

is in 1991 gestart door  
SIL/Wycliffe in Kameroen om 

international middelbaar  

onderwijs te verzorgen aan  
kinderen van zendelingen   

in West Centraal Africa - 
Kameroen  

en omringende landen. 

Info: www.rfis.org 

Colofon 
Sinco en Roelie ter Maat 

New Tribes Mission 

Email: mail@sinco.nl 
Site: www.sinco.nl 

 

Gedetacheerd bij 

Wycliffe/SIL - Kameroen  

p.a.  
Rain Forest International School 

SIL—BP 1299 

Yaoundé - Cameroon - Africa 

 

Giften kunt u belastingaftrekbaar 

overmaken op bankrekening 

55.65.42.819   

t.n.v. St. NTM Nederland  
ovv Sinco en Roelie - code 15 

 

Op onze site www.sinco.nl  
houden we u op de hoogte.   

Neem eens een kijkje! 

 

Thuisfrontcommissie 
Martin en Gemma in ’t Hout 
Han en Marijke Hoogendoorn 

     info@thuisfrontcommissie.nl 

     www.thuisfrontcommissie.nl 

Wij weten ons geroepen  
les te geven aan kinderen  

van zendelingen, zodat het 
werk in de stammen 

ongestoord door kan gaan. 

Thuis in Yaoundé 
Zoals beloofd zal ik, Roelie, zelf 
wat vertellen over mijn eerste 
indrukken van Kameroen. 
 
Om te beginnen kan ik zeggen 
dat het me enorm meevalt en ik 
zo als het er nu uitziet het best ga 
redden. Het afscheid nemen van 
de kinderen en kleinkinderen 
ging weer geleidelijk en dat is wel 
het beste en het minst emo-
tioneel. 
Natuurlijk heb ik wel wat traan-
tjes weg moeten pinken bij de 
gedachte dat ik die schattige 
kleinkindjes nu weer moet mis-
sen. Maar ik weet dat ik niet de 
enige ben en ook dat het een 
goed doel dient. 

Het appartement waar Sinco 
gehuisvest was, valt mij toch wel 
erg mee. Door wat schemer-
lampjes op te hangen, een an-
dere kleur gordijnen te nemen en 
wat persoonlijke dingen aan de 
muren op te hangen, wordt dit 
huis nog meer ons thuis. 
Dit appartement heeft een fijne 
keuken, heel wat beter dan in 
PNG, want dat was daar het eni-
ge waar ik niet goed mee over-
weg kon. Soms is het behelpen 
door stroomuitval, een slechte 
internetverbinding en te weinig 
waterdruk. Daar valt best mee te 
leven.  
Wat minder fijn is, is dat er 
vliegen op het natte wasgoed 
gaan zitten en eitjes leggen. Trek 
je de droge kleding weer aan, 
komen de eitjes uit. De larven 
vreten zich dan door je huid naar 
binnen, met alle vervelende ge-
volgen van dien. Dus moet alles 
binnen drogen. 
 
Roelie in Yaoundé—SIL Annex—
met appartementen voor men-
sen zoals wij. 

Op 3 September trouwde onze zoon Gideon met Jaimie! 
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Eén team  

met één doel:  
 

Het bereiken van  

onbereikte stammen 

met het goede nieuws 

van verzoening  

met God door  

Jezus Christus. 

Dank- en gebedspunten 

Rain Forest International School RFIS 

ons schoolteam is een hecht 
team waarin we volledig voor 
elkaar instaan.  

Ook Roelie heeft het hier goed 
naar haar zin!  

We maken hier lange dagen en 
het werk vergt veel energie (of 
misschien merken we dat we al 

Met onze kinderen en kleinkin-
deren gaat het heel goed.  
20 Juni is Tirzah (van Roeland 
en Ruth) geboren. Een prachtig 
gezond meisje. We zijn inmid-
dels dus 3x opa en oma! 

Rondom ons is een fijn team 
van toegewijde mensen. Ook 

U bent een tandje  
in Gods zendingswerk!  

wereldwijd 

New Tribes Mission  
 
 
 
 

NTM Nederland 
Melkweg 10  

2971 VK Bleskensgraaf  
0184-694417 

Het huwelijk van Gideon en Jaimie 
Op 3 september traden onze 
zoon Gideon en onze kersverse 
schoondochter Jaimie in het 
huwelijk. Sinco was 2 Septem-
ber even teruggekomen vanuit 
Kameroen. De gemeentelijke 
huwelijksvoltrekking vond 
plaats in Lelystad. Hierna gin-
gen we op de boot om een 
rondvaart te maken vanaf Urk 

over het Ketelmeer en de IJssel-
delta… kleine mooie vogelei-
landjes. Het weer was prachtig!  
Na de boottocht hadden we een 
rondleiding over Urk... erg leuk 
en interessant. Uiteraard kon 
een heerlijke vismaaltijd niet 
uitblijven. 
's Avonds was er de kerkelijke 
bevestiging van het huwelijk in 

in grade 11 en 12, is Sinco op 
donderdagmiddag betrokken bij 
een bijbelstudie-groepje met 4 
jongens. 

61 zijn). Bid voor energie en 
wijsheid en creativiteit om hier 
een zegen voor de leerlingen en 
in het algemeen de zending in 
Kameroen en omgeving te zijn. 

 

Sinco en Roelie 

Op de foto boven tonen leer-
lingen van grade 7 de maquettes 
die ze hebben gemaakt voor hun 

cell-city project. 

De eerste weken op de zendings-
school “Rain Forest International 
School” waren erg intensief.  
Naast het op een rijtje krijgen van 
de eigen lessen met (te) uitge-
breide Amerikaanse boeken, 
heeft Sinco de extra taak van 
Adjunct Directeur. “Dit laatste 
vergt extra wijsheid die ik (Sinco) 
zeker niet altijd van mezelf heb.  
Als we terugkijken kunnen we 
alleen maar zeggen: Here God 
bedankt voor uw hulp. De di-
rectrice Loïs is ook een wijze 
vrouw met wie ik prettig kan 
samenwerken.” 

Naast de vakken Science in grade 
7 en 8, en biologie en scheikunde 

Meer dan 1000 taalgroepen in 
Kameroen en omgeving.  

De ouders van onze leerlingen 
werken aan bijbelvertaling en 
lees– en schrijfonderwijs voor 

deze stammen. 

een prachtig oud kerkje op Urk, 
waarin Berend Okma voorging 
en het huwelijk inzegende. 
Jaimie, haar ouders en nog en-
kele anderen konden via een 
koptelefoon gebruikmaken van 
simultaanvertaling in het Chi-
nees. Uiteraard kon Jaimie deze 
koptelefoon moeilijk over haar 
bruidssluier heenzetten. Zij liet 
de hoofdsteun van de koptele-
foon daarom onder haar kin 
bungelen.Tja, je moet toch wat? 
Hierdoor kon zij alles in de dienst 
toch goed volgen. Na de kerk-
dienst was er een gezellige re-
ceptie in een ander restaurant 
op Urk. 


