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RAIN FOREST INTERNATIONAL SCHOOL
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

Wij weten ons geroepen
les te geven aan kinderen
van zendelingen, zodat het
werk in de stammen
ongestoord door kan gaan.

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
Yaounde - Cameroon - Africa

Hem nu, die ... bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij
bidden of beseffen, Hem zij de
heerlijkheid in de gemeente en in
Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. Efeze 3: 20-21

De deuren zijn opengegaan om
verder te dienen in de zending
op de Rain Forest International
School (RFIS) in Kameroen West Afrika!
We zijn God zo dankbaar, dat Hij
de weg heeft gebaand. Ons
gebed is dat we daar tot zegen
van de leerlingen en de zending
mogen zijn.
New Tribes Mission heeft ons
voor een vervolg bediening
geaccepteerd als “associates”
en ons voorlopig uitgeleend aan
de zending in Kameroen.
Deze school is in 1991 gestart
om de kinderen van de vele
zendelingen in dit deel van Afrika middelbaar onderwijs te
geven.

Ook hier worden net als in Papua New Guinea vele honderden
talen gesproken en vele medewerkers van Wycliffe bijbelvertalers (op het zendingsveld
onder de naam SIL) werken er
aan om deze stammen de bijbel
in hun eigen taal te geven.
Naast kinderen van Wycliffe
bijbelvertalers zijn er ook
kinderen van andere zendingsen aanverwante organisaties op
deze school. Al met al ongeveer
90 middelbare school-leerlingen.

Onze taak zal dit eerste jaar
vooral bestaan uit lesgeven in de
biologie en scheikunde, naast
enkele administratieve taken op
het gebied van examinering en
orde.
25 juli begint de introductie van
dit schooljaar en begin augustus
starten de lessen.
Sinco gaat vooruit om zijn werk
op de RFIS te doen.
Roelie blijft een maandje langer
in Nederland om de bruiloft van
Gideon (begin september) voor
te bereiden!

Giften kunt u belastingaftrekbaar
overmaken op bankrekening
55.65.42.819
t.n.v. St. NTM Nederland
ovv Sinco en Roelie - code 15

De Rain Forest International School ligt aan de
rand van de hoofdstad van Kameroen:
Yaounde, een stad met ruim 2 miljoen inwoners.

Op onze site www.sinco.nl
houden we u op de hoogte.
Neem eens een kijkje!

De medewerkers aan de school wonen in deze
hoofdstad.
Ook voor ons wordt er woongelegenheid in de
stad klaargemaakt. We hopen dat we een beetje
aan de rand, dichtbij de school, kunnen wonen.

Thuisfrontcommissie
Martin en Gemma in ’t Hout
Han en Marijke Hoogendoorn
info@thuisfrontcommissie.nl
www.thuisfrontcommissie.nl

Zicht van boven met Google Earth
3°48'5.55"N / 11°33'18.68"E
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Eén team

Kameroen

met één doel:
Het bereiken van
onbereikte stammen
met het goede nieuws
van verzoening
met God door
Jezus Christus.

U bent een tandje
in Gods zendingswerk!
wereldwijd

Kameroen was van 1884-1919
een Duitse kolonie. Na de 1e
wereldoorlog werd het verdeeld
onder Engeland met West
Kameroen en Frankrijk met
Oost Kameroen. Sinds 1961 is
het een tweetalige republiek
met Yaounde in het Frans sprekende deel. Op de Rain Forest
International School is Engels de
voertaal.
In Kameroen leven bijna 280
etnische groepen. Het is, meer
dan andere Afrikaanse landen,
een “veelvolkerenstaat”.
Samen met de talen in de omringende landen kom je op

meer dan 1000. Kameroen ligt
daarin centraal. Een goede
plaats voor een internationale
zendingsschool.
Kameroen is een republiek, met
een parlement en regering,
maar de oude machtsstructuren

bestaan nog steeds. De oude
stam-koningen (Fon's genaamd)
bezitten veel informele macht ,
en vaak overlegt een minister
eerst met hen alvorens bepaalde beleidsmaatregelen te
treffen.

Persoonlijk
We genieten van onze
kinderen en kleinkinderen.
We zijn ook verbaasd hoe
goed er voor ons wordt gezorgd. Zo wonen we nu tot
eind juli heel voordelig in een
bungalow in Ermelo… speciaal voor zendelingen op verlof. Daar komen we tot rust
en kunnen iedereen
ontvangen.

Een nieuwe zendingsschool en
nieuwe leerlingen.

Van verschillende kanten
kregen we ook vervoer
aangeboden. We kunnen nu
onze verplichtingen nakomen
in een heerlijke Peugeot diesel.
Roeland en Ruth verwachten
half juni hun eerste kindje.
Spannend.

New Tribes Mission

NTM Nederland
Melkweg 10
2971 VK Bleskensgraaf
0184-694417

Gezellig samen met de kinderen.
Vooraan Gideon en Jaimie, rechts Ruth en links Manuela.

Gideon en Jaimie (uit Taiwan)
hopen in september te gaan
trouwen. Ik zal dan DV al druk
aan het werk zijn in Kameroen
en probeer een paar dagen vrij

te nemen voor een retourtje
Nederland. Roelie zal in Nederland blijven tot na deze
bruiloft, waarna we samen
teruggaan naar Kameroen.

Dank- en gebedspunten
Wij zijn God dankbaar voor
Zijn trouwe zorg en hebben
er alle vertrouwen in dat Hij
ons helpt om in Kameroen
onze plek te vinden en Hem
te dienen.
We zijn nu bezig met allerlei
administratie, het halen van

inentingen, regelen van visum
en vliegtickets voor ons vertrek.

len. We bidden ook dat Roelie
daar een plek zal vinden waar
ze past.

We zijn benieuwd naar hoe we
daar komen te wonen en wie
onze collega’s worden. We
bidden voor een goed hecht
team waarin we elkaar aanvul-

Bedankt voor uw meeleven.
Hartelijke groet van

Sinco en Roelie

