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De handen en voeten van Christus
in Swaziland

Zendeling Arnau van Wyr>gaard 'eali,el.',de z,ch 'dat Wl de men·

lenerl, k zouden moeten aanraken als Wf! het probleem van

,ds In $waz, dnd wilden aanp<lkken' Wat In een Nl'der ands€'

bus met een vIS oen begon, groeide Uit tOl een leger zorgven

ner' in 5hlselwem

,

H.t v~rh.~l"'In d. tllUi.rorg \Oln d. 8...fo.
metrO. keTk in d. regio Shiselweni van Sw.
.ibnd ~gint nol~ ~n~ in N.drrland!
v~ruIf '992 tu.d ik h<11h.m. 'Aid. in Sw..
,iund' ~$Iud~.rden in '004 h.d ik er een

• nihl 0""" g.schr~~n, T""n w..d ik in
20aS uitg~nodigdom in Utr«;ht tijden. d.
....mbl•• v.n d~ Ger~forrn..,rd~O«um~·

nisch< R<l.d dri, work,hop. te ","ors,n
over de _~ntwoordelijkhe;d van de hr.
ten opzi<ht~V>" rnrn.<.n di~ l~m mrl hiv
~n ..id<.

Visioen ,n de bus

Tijdern de voorkrriding.n voor d. work
shops weht ik naarstig n.>,r antwoorden

VOOr on.e eigen kerk in Swa.iland. In dat

land worden we geconfromeerd met het

hoog.te percemage tor ....·ordd van mensen

die leven met dil doddijl<e virus. ~dUTende

de assemblee bewehten we de Schotse kerk

in Rouordom, die .ctiefhulp biedt aan mi

granl<n, vluchtelingen en illegalen. Ziuend

in de bus ..rug n.>ar Utrecht dacht ik aan de

situalie in mijn eigen land en ik b.d in sli]·

te. Op d.t momem kreeg ik een ingeving die

ik beschOuwde ']$ v,m God: 'G. lerug na.r

Swaûland en b,t de leden v.n je gemeen"

de handen en de v~en van Christus wor·

den.' Ik reali...,rde me dot we de situalie in

heel Swoziland zouden kunnen verandoren

.1. we in O€n gemeeme wuden beginnen.

Opgewonden keerde ik n.>ar huis terug en
Vfitdde in de kerk van Shi,dweni 0Vtl mijn

erv:a'ing in de Nedorlandse bus. Zondag na

zondog preekte ik over Gods ontferming

over mensen die lijden. Een preek die me bij

is gebleven ging ovor lucas S. Het v<rha.l

over de nun die meb,t< was en die vOOr Je

zus knielt en ugt: 'Heer, als u het wilt, m••k

mij rein." Tot don tot had ik nooit lO gelet

op de bij.ondere woorden die hierna volgen.

In ""'s IJ st.al: 'Jezus ",k lijn hand uit en

r»kre de man »n.' Met een schok word het

mij duidelijk d.t Jezus richulf'onrein' had

gema.kt doorrleu m.n aan te "ken. De
wet "",bood immers het lichamelijk conUct

tu<sen joden en mebatsen. Ik realiseerde me

dat we de mensen lellerlijk wuden mü<ten

»nr.ken als we het probleem van .ids in

Swatiland wilden ••npaUen. Immers, deze

mensen worden gestigmatiseerd en buiten

geslotenv,mwege hun ziekte.



N~ een paar maanden woeg ik de gemeent<

wal God t<gen hen zei. Hel unanieme anI
woord was dat we onze gemeent<leden
zouden moelen opleiden om te zorgen voor
mensen die leven meI hiv en aid•. Ik Lólg dat
echt als een wonder, omdal onze kerk, zoal.
wveeJ andere kerken, lot d.n toe .lIeen .an
~;chzelfdachl.

Op deze manier maakte God
ons duidelijk dat we
moesten doorgaan

Laten er tWintig meedoen
We \>e.loten om een aidsconferentie te
\>eieggen mol ver.chillende .preker., om

voor onszelfduidelijk Ie krijgen hoe we hel
genomen be.:Juit verder konden uitvoeren.
Een van de ga.tsprekers had al j~renbng

ervaring met hom,·l>astd ''''''projecten. zee
verleide ove' haar weTk en wij dachten .ut
deze aanpak voor ons geschikt wu ~ijn.We
planden een training voor januari ~006.
Naarmate de eerste dag van de training
dichlerbij kwam. werd mijn geloof in hel
plan "eed. kieiner! Wal te doen als er geen
deelnemer> kw~men?Wat te doen als ze
salarissen .ouden wagen die we niet zouden
kunnen \>etaien' temand herinnerde me
eraan dat er maaltijden VOOT de deelnemers

moesten komen. M... op d'l moment had
den we geen geld om elen te kopen. Twee
.ugen bter ut er een cheque bij de po.t van
iemand die ik nog nooil had ontmoet. In

een \>egeleidend bridje ui de goede gever
d.t hij van onze pl.nnen had gehoord en
iet. wilde bijdragen. Weer twee dagen loter
ontving ik een b.nkafschrift meI een sim·

pele omschrijving: shistlwrni aid. project.
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moetinettl \lal> de groep om C'Mlri"lC" uit

~wiNdm mdbar lDIIN in If sprdcftl..
Hf'!b1ijft_vm.um<bldf~
altijd p;mbchm, hotwd u -'f<b, Wfr

km mdtidtnmlt~

Of YffIbding W3S groot om in ho'! fff$tf

ju.nIfl rn«r groq>m ~ surtm. MDr
hofwd _ hulp.unvng~n v:tn lndfrf gt'

m«rllm k.q;rn, dcdrnwe h~t nit'!. In.OO)'

trainden we een tweed~ groql en ~ter <bt

jnt nog vijf lnder. gr""~n. In .008 weer
Ui gl"Oe~n,",ookin 2009. In ShiKlweni,
de weitelijke rq;io v,," Sw...i!>rllt tijn.r
nu lchtüen grOf])rn Ulrg>nlmerilMt in

loualong~sso vrijwillig"'i di. rn«r
<bo rwttduiund lDf'I\U'II bfreikm. Wat in

de Ncdtrbndx bw; mrt om YWorn~,

groeidf uillD( om legtr wrgvnImtrs. Zij
","ken onhaal:tud>tig om hun &<111«11.

ldl.lop I. dienra ft> do: ..roUw v:tll Deken
ft> A ......ndcn 1• ...mchte:IL Of _.mj
willictrs lijn vrouwotI\. mul"'" dom ook
mUk IIIóIOIIm ....... En bor-t hel proj«1:

begoanm iJ bifmm d.gttef~kek
van SwuiWtd. tell de groep inmiddeli vttl
wrgvt'rlenen uil andere ktrken. r.o<bt ht'!

ffiI echl ""out\(nisch project is geworden.

N,euWl:' projecten

Uit di..."t. training ""n 2006 tijn een

.lntllln(\('.e p'oject~nvoortgekomen. Oe

leid"'i ""0 d.lob1e gemttJUChap vroegrn
Dna om t. help"" bij vvcdsekliAributie un

de~kweakindcrm in bt'I gt'bicd. M«r
<bo tien pn>cml \I:lII de huidige bevollrina:
VUl SwaUhnd iJ...,.,.' W~ bcsIcMm ookom
«n opv:tng I. b.ginDmwor jongt', VftbI
........a& kiDdrrm om hen _ tf btfri-

dm op scbaolln lOII8 wm:I bt'IlbllinorJ-

proj«1: v:tO onu kerlt gconinccrd de

~1.aioII'.pA....t[);I iJ prijs
die gdinancimi wordl door 0IIdeI ilDdrrt
de Wil......om·km in Ch>ago m door

World Visóon. Hel J>I"':ilcI ...... als 'mHSt

Wat in de Nederlandse bus met
un visiotn ~9on, groeidt uit tof

un 1t9tr zorgutrltntrs

val belovend' en ontving een geld bed...g om

voor h" werk in te ulten. Hierv:m werd «11

mooie krukm gebouwd en «11 mz:t:ll voor
de_ltindtren.
Begin lOO!I aante em nieuw project. om
dU W1g.mm.r~ YOOf1im \/:lIl ..... mge
noemde huipnIgzU. Hierin linm bamme-

dicijnmom ...... te bij bun dJadijkst
bczod<rn. maar ook bijbel voor bet
bitdrlIl. ....... C""""dijk. WIJ. 'o'hnoea_

grid~v:tlldonors.~.... _·
dicijnm ungdocbI ... de n,gz'Un, gt'"\lld
rn~ de vrijwilligtrs..,.-,;preid. Om<bt cr

in de runIe gebitdm geen schoon WoIt is,
hd>brn _ <bI probl«m ookop OIIZl.g......

geut. W. zijn 1>ttrold<en bij..,n goedkope
m.thode ""n w.unui""ring door middel

von rivi.=nd en lrunnen d. &=""h.p
nu ""n goed d.inkw"er voorzien

Adopteer een zorgvef!ener

V.nafht'! begin zijn de wrgver\mrn ill ho'!
pro;"1 vrijwiUigen gewtesl. wol bt'I.kmt
<bI ZO gttn Sl4ri5 ontvo"lt'l'- Hoewd_
niet \/:lII<bt bdrid willen .fwîjken. rrilisc·
rm _ om wd cbc de_.vrijwil1igen

uIferg urn lijn.. ~ti& pn>cenl ....... de



TR

~olkin8 v~n Sw:lûl,nd tuft volg~n.de

Waddb.nk in ""lfeme annoe<le. dal wil
"'gsm dat men rond m~l k""",n van
minder dan .en doUar p'" <bg. Ondanks

d'l dd.n d. vrijwillig«. regdmatig iets
von hun sch.>mde bot.il, >.o.I. voM..l, =1
de mensen die ze venorgen. We nnlwikke
lm nU .en ambitieus pbo onder d. n'am,
'Adopt.., ttn rorgverl."",', Mensnt, wur
ook lOf wereld. worden uitgenodigd om
=.nddijks .en l>Mng over te maken wd.t
we ied... :oorgverlena .Ik. m:.o.nd van .Un

en medicijnen kunnen voonien. Het ga.t

om ongeveer 15 dollar per maand per vrij
willig"". Voor"..! m'lIStn in hel Westen is

dal un gering bffing, m... voor het [",<'1\

in Sw.zibnd m,.kt het een weTdd van ""'_

schil.

Op dil moment w••hltn "' ltll minste uven
gemeenten op .en tr.ining w.armee ze ook

'de handen en de "<><cten VlI" Christus' in
hun lohle gemeenschap kunnen WQrden.
Waarschijnlijk ...1hun ••ntal.lI....n ma.r
gr""irn. In t""n~m.nde mlle tijn kerkJri·

d~r$ tich~t van d. impilct van aids op

oU $;lm~n1eving. Als g....olg d••rvan vra.grn

u on. om training van m."",n in hun g'

m«nschap wd.t die wrg kunn.n dr.ogen

voor d~g.n.n di~ .i.k ofzdfsst=md .ijn.

In de hopdou .it=li~van d. aid$l:pid.mi.

in Sw:uil.nd Iran <Shi.d~ni R<fonn..!

Hom~-llo.«dC...· wa..moun w.t U ugt

in h••r mission .tat.mrnt, 'In «n gem~.n.

sch.p di~ ""]'\V",,st is doorarmoc:d•. zidru.

g~brok.n famili•••n dood, will.n w. d~

wa.. christdijke hoop t<Tugbr~ngrn.nio:!

all«n met woorden moar - na"r het uJli~m.

voorwld van on.. H«, J~>usChristus 

ook door liefde te geven ..n wie in nood

zijn, rn hen t~ troosten ~n te sleun.n waar

mog.lijk:

- D, Arr>au van Wyn<JaanJ is ~nds 1985 v0l

tijds~ ., Swazil.lnd en " 0.a~
"""retor" ••n 0.~~ K..,., .an Swa

,,~r.d Hl] is~d In 0. """"*'9'" en

rKllt Mh ""'" een aantal jaar on hel DIjronder
op de rol van de ,eB: on de conle>.! .~n de ~~

epociem.., Z'" w.vw~,co.za en WI'b

log hrrpJ~_~,com

•

Wereldaidsdag en liturgie
Op w.vw lt15S<!<lrvim~ cam onder Aids"" I<\U'9'" biedt 0.
fedact" .an T=enRuimre l,t"'9'.rn., ""99"'t"" voor de

""''''''1'''' bil de w~o;dag,jaiIf1ilk, 00 1 d<><:emb<><

Uv.OOt.r ...... column. een geloof>l>elijde<1is. ci.... liedtek

sten metbil~ knk n.... o......t>s te, en een gebed
T"""", enkele Itnl, MIIr mate<iaal van de E",m.niul AIDS

Alliance, de WeR'k!,.ad.an Ke<ken. "" de Noorse Ke<k

We lijn bil""'o,r,v<j MIIr om IU!:tm'


