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REISVERSLAG SIERRA LEONE 
Hans Riphagen, 22-29 januari 2016 

 

Ik (Hans Riphagen) reisde van 22-29 januari naar Sierra Leone om daar het afscheid van Hans-Willem & Aisha 

Oosterloo van de Baptisten Conventie van Sierra Leone (BCSL) bij te wonen. Hans en Aisha zijn uitgezonden 

vanuit de Nederlandse Unie in samenwerking met de European Baptist Mission International (EBMI). Zij zijn 

onze laatste uitgezonden ‘Uniezendelingen.’ Ik was aanwezig bij hun afscheid van de BCSL, samen met Matze 

Dichristin en Magloire Kadjio (beiden vertegenwoordigers van de EBMI). Hieronder volgt een verslag met 

enkele impressies. 

FREETOWN, 22-25 JANUARI 

 

 

Samen met Matze arriveerde ik op vrijdagavond op Lungi International Airport in Freetown. Of eigenlijk, in de 

buurt van Freetown. Want om de hoofdstad van Sierra Leone te bereiken moet je eerst een boottocht maken 

van zo’n 45 minuten, in een snelle boot met ongeveer 20 personen aan boord. Eenmaal in Freetown werden 

we hartelijk begroet door Titus Kamara, Paul Conteh en Philip Kamara, voorgangers van de BCSL. Zij brachten 

ons naar het zendingsstation in Kingtom (Freetown), waar we de eerste dagen van ons verblijf hebben 

doorgebracht. Met het vertrek van Hans en Aisha naar Lunsar, is het zendingsstation ‘vacant’ - een vreemde 
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gewaarwording. Voorlopig lijkt het er op dat er nog geen nieuwe Westerse zendelingen zullen komen om de 

plek van Hans en Aisha in te nemen. 

   

(foto’s: De sloppenwijken van Freetown, waarmee armoede een gezicht krijgt) 

De eerste dagen in Freetown waren rustig. We voerden enkele gesprekken met leiders van de BCSL, zoals de 

jeugdwerker, die verantwoordelijk is voor de organisatie van allerlei kampen. Bijzonder vond ik de kampen die 

ze organiseren voor jeugdleiders, met als doel hen toe te rusten om zgn. ‘Ebola-survivors’ weer op te nemen 

in de gemeenschap. Deze ‘overlevenden’ komen uit gezinnen waar Ebola heeft toegeslagen, en worden door 

veel mensen uitgesloten van de sociale omgang, vooral vanwege angst voor de Ebola. Die angst was trouwens 

in het land voelbaar aanwezig: Er waren veel medische controles op de openbare wegen, overal zag je 

waarschuwingen over Ebola, en bij bepaalde mensen merkte je een terughoudendheid om je de hand te 

schudden. 

 

(foto’s: Links, de maaltijd bij de familie Koroma; rechts ‘blessing time’ in Goderich Baptist Church) 

 Zaterdagavond waren we te gast bij Linda Koroma, die we goed kennen vanuit het bestuur van de EBMI: Een 

extraverte, krachtige en betrokken vrouw. Tijdens de mooie gesprekken en het voortreffelijke eten, zond de 

televisie live wedstrijden uit de Engelse Première club uit. Dit gaf veel stof tot gesprek (helaas voor mij als niet-

voetbalfan minder interessant). Op zondag bezochten we een dienst in de Goderich Baptist Church, de kerk 

van de voorzitter van de BCSL. Wat me daarvan vooral is bijgebleven is de collecte. Deze werd aangekondigd 

als ‘offering time’, waarop de gemeente antwoorde ‘blessing time’. Vervolgens barste er een feest van dans, 

aanbidding en het geven van geld plaats. Ik heb zelden zoveel aanstekelijke vreugde in een kerkdienst 

meegemaakt! 
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Maandagochtend bezochten we Tearfund in Sierra Leone (zie onder). In de middag had ik een leuke 

ontmoeting met Saskia de Poel, zendelinge uit mijn eigen gemeente (de Rank in Utrecht), die voor een aantal 

maanden fistel operaties uitvoert in een ziekenhuis voor vrouwen in Freetown. Mooi om iets van haar (tijdelijke) 

nieuwe plek te zien en tijd en ruimte te hebben om elkaar te ontmoeten. 

 

NIEUW PROJECT: MOBILISATIE VAN DE KERK EN DE GEMEENSCHAP (CCMP) 

In de afgelopen jaren hebben we op verschillende als Unie de intentie uitgesproken om ook na de 

pensionering van Hans en Aisha Oosterloo een vriendschappelijke band te onderhouden met de BCSL. Zo’n 

vriendschap met een andere Unie past goed in ideeën over zending, zoals verwoord in het zendingsbeleid, 

zoals wederkerigheid, de kracht van de lokale kerk, die eigenaarschap heeft over de projecten en integrale 

missie. In maart 2014, tijdens mijn eerste reis hebben we intensief met de BCSL gesproken. Zij kwamen toen 

met de wens om te gaan werken met CCMP (zie hieronder). Vanaf dat moment zijn we in gesprek gegaan 

om dit idee tot een goed project te gieten, en vonden we in Tearfund Sierra Leone, en ook in Tear Nederland 

partners die enthousiast waren om mee te doen.  

Iets meer over CCMP: Hoe kunnen lokale kerken meer zelfstandig, zelfvoorzienend en relevant worden in hun 

omgeving? In Oost-Afrika is daarvoor een methode ontwikkeld, die voortbouwt op de kracht van lokale kerken 

in hun eigen omgeving. Deze aanpak heet ‘Church and Community Mobilisation’ (CCMP), en heeft o.a. de 

volgende karakteristieken: 

 Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen kerk en je directe omgeving 

 Door te oefenen leer je, door samen te doen ga je ontdekken dat je veel kunt 

 Ontdekken wat God aan de gemeenschap gegeven heeft (bijv. mankracht, talenten en materialen) 

 De kerk is een plek waar mensen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel, bekrachtigd worden om aan de 

slag te gaan 

  

(foto’s: Links: Paul en Titus, de twee CCMP trainers van BCSL. Rechts: CCMP in actie – samen rondom de bijbel)  

Vanaf november 2015 is het CCMP project gestart in Sierra Leone, en worden 35 leiders in deze methode 

getraind (een proces van ongeveer 3 jaar). De leiders van de BCSL verwachten dat CCMP een belangrijke 

sleutel zal zijn voor de BCSL om verder op eigen benen te kunnen staan. Ik ben enorm bemoedigd door de 

snelheid waarmee de methode wordt opgepakt en aanslaat. Hoewel de training nog maar net begonnen is 

(en het een proces is wat een aantal jaar duurt), heb ik al een paar mooie verhalen gehoord van leiders van 

de BCSL:  
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- Pastor John is net begonnen met de eerste Bijbelstudies van CCMP in zijn gemeente. Die gaan over 

de rol en de missie van de kerk in de lokale omgeving. Wat pastor John nu al heeft ontdekt is de 

kracht van participatie: Iedereen doet mee in de Bijbelstudie, en het is echt een proces van de hele 

gemeente. Hij vertelde trots hoe juist ook de kinderen en de ouderen in de gemeenschap in het 

proces allerlei goede ideeën aandroegen voor de toekomst van de kerk. ‘Ik heb geleerd dat iedereen 

iets heeft bij te dragen.‘ 

- Pastor Philip vertelde dat hij direct na de trainingsweek met zijn gemeente in gesprek is gegaan, 

rondom de vraag welke middelen de gemeente beschikbaar had. Naast het kerkgebouw ligt een 

braakliggend stuk grond, in het bezit van de kerk, wat nergens voor werd gebruikt. Ze zijn 

vervolgens een kleine Cassave plantage begonnen, om daarmee wat geld te kunnen verdienen, en 

de armen te kunnen voeden. Toen ik hem vroeg waarom hij daar niet eerder mee was begonnen 

zei hij: ‘We hadden er nog nooit over nagedacht! De bijbelstudies van CCMP hebben onze ogen 

geopend.’ 

- Pastor Mattia vertelde dat men na de eerste bijbelstudies de idee heeft bedacht om iedereen die 

kan, te vragen wekelijks een kom rijst te geven. De rijst die zo verzameld wordt, wordt gebruikt voor 

ondersteuning van enkele weduwen in de kerk. ‘Het zet ons in actie’ 

 

Deze voorbeelden laten iets zien over de kracht van deze methode. De lokale kerk gaat zelf aan de slag aan 

de hand van de bijbel en met behulpzame methodes. Er wordt onderzoek gedaan naar de problemen in de 

gemeenschap, en samen met de mensen worden oplossingen bedacht. En het mooie is dat de mensen het 

zelf doen.  

Na onze reis waren we erg bemoedigd door de eerste voorlopige resultaten van CCMP. We hopen dat we in 

april één van de trainers, Titus Kamara naar Nederland kunnen halen om meer te vertellen over zijn visie en 

het project.  

 

VERBLIJF IN LUNSAR: DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BCSL 

 

(foto’s: Links, iemand die pinda’s dopt in Lunsar; rechts: het terrein van de Baptisten Conventie) 

Van 25-29 januari verbleven we in Lunsar, en waren we te gast in het nieuwe huis van Hans-Willem en Aisha 

Oosterloo. We werden ontzettend gastvrij door hen ontvangen, en hadden gedurende deze dagen tijd voor 

gesprek en ontmoeting. Hans en Aisha zijn inmiddels langzaam maar zeker gesetteld. In de afgelopen 

maanden heeft Hans zijn werk voor de EBMI langzaam kunnen afronden en overdragen. In het relatief rustige 
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Lunsar hebben ze een prachtig stuk grond met een mooi huis, en enkele bijgebouwen waar familie en 

bekenden kunnen wonen.  

  

(foto’s: links: de centrale ontmoetingshal van de algemene vergadering; rechts: het terrein in Lunsar) 

Op 5 minuten loopafstand van hun huis is het terrein van de BCSL, waar o.a. het weduwenhuis en het 

oogziekenhuis staan. Daar was gedurende deze dagen ook de jaarvergadering van de BCSL. De vergadering 

leek wel een beetje op de AV van de Unie in Nederland, waarbij deze echter 3 dagen duurde, iets formeler 

was (en langdradiger!), en meer verhitte discussies kende. Bijzonder boeiend om mee te maken al was het 

niet altijd goed te volgen, omdat men in een mengeling van Krio en (Sierra Leonees-) Engels sprak en de 

geluidsinstallatie matig was. Het was indrukwekkend om te horen wat de BCSL allemaal voor werk doet, er er 

werd bekwaam over gerapporteerd. Natuurlijk ontkwamen we er ook niet aan om de mensen ‘broederlijke 

groeten’ te brengen van de EBMI en de Nederlandse Unie.  

 

OPENING WEDUWENHUIS EN AFSCHEID HANS EN AISHA 

Het hoogtepunt van onze reis was toch wel de donderdagochtend: Het weduwenhuis werd officieel ingewijd 

door de leiders van de BCSL, en vervolgens was er een ‘farewell service’ voor Hans en Aisha.  
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(foto’s: De inwijding van van het weduwenhuis dat nu zo goed als klaar is) 

Het weduwenhuis is inmiddels zo goed als af. Er zijn nog wat ‘finishing touches’ en ook het water moet nog 

worden aangesloten. De verwachting is dat de weduwen in februari of maart zullen komen om in het huis te 

gaan wonen. Het project is erg voorspoedig verlopen; de bouw in november is begonnen, en het is nu zo 

goed als klaar. Op de website van de Unie hebben we geprobeerd die bouw ook in beeld te brengen (zie 

http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628-blog-weduwenhuis-aisha-in-sierra-

leone). De bedoeling is dat er straks 6 weduwen in het huis gaan wonen, samen met enkele familieleden die 

een zorgtaken vervullen. Het project is volledig door de Nederlandse Unie gefinancierd, met een bijzonder 

woord van dank aan enkele vrouwengroepen en het gewest Drenthe die veel hebben gegeven. Voor Aisha is 

het een prachtig afscheidscadeau, om haar jarenlange werk onder uitgestoten weduwen te bekronen, en hen 

een permanent betere toekomst te kunnen bieden. In de komende jaren is de bedoeling dat er enkele 

projecten rondom het huis zullen gebeuren, zoals het opzetten van kleine handeltjes voor de vrouwen. We 

blijven daarbij betrokken. 

 

 

http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628-blog-weduwenhuis-aisha-in-sierra-leone
http://baptisten.nl/18-nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/628-blog-weduwenhuis-aisha-in-sierra-leone
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(foto’s: links boven: de ontvangst van diverse giften, rechtsboven: Hans die de BCSL bedankt. Links onder: 3 

generaties voorzitters van de vrouwen Unie, en rechts onder: de geit geschonken door het dorpshoofd) 

Na de inwijding van het weduwenhuis met enkele gebeden en een rondleiding, was het tijd voor de ‘farewell 

service’; de afscheidsdienst. Deze duurde maar liefst 3 uur (terwijl er een uur voor gereserveerd was!). Er waren 

diverse sprekers, die allemaal 3 minuten mochten speechen, maar daar natuurlijk ver over heen gingen (ik 

behoorde ook bij die groep!). De dienst stond bol van waardering voor het werk van Hans-Willem en Aisha, 

hun trouw en toewijding. Verschillende verhalen en persoonlijke herinneringen werden opgehaald, en er 

werden diverse giften gegeven (waaronder een geit van het lokale dorpshoofd). Het was een feest van terechte 

waardering en dankbaarheid. 

Op 29 januari vertrokken Matze en ik weer richting de luchthaven, om ’s avonds terug te vliegen naar Brussel. 

Magloire Kadjio vertrekt op 31 januari weer richting Kameroen. We zien elkaar, inclusief Hans en Aisha weer 

terug op de Mission Council eind april in Arnhem. Voor de lezer: Weet u daar van harte welkom! 

- Hans Riphagen, 30 januari 

 

 

 

 


