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Verslag van de reis van Louis en Erna augustus/september 2022. 

Wij hebben zo naar deze reis uitgezien! Eigenlijk was het een verrassingsbezoek voor mijn 

vriendin Michelle, die in die tijd haar 50ste verjaardag vierde. 

 

       

Een andere reden was het aanwezig kunnen zijn bij de Bestuursvergadering en de Algemene 

Ledenvergadering en de derde grote reden was dat we de mogelijkheid hadden om drie van de 

vier Joshua Projecten te bezoeken. Inderdaad Vier! Naast Jeffrey’s Bay en Humansdorp is 

afgelopen april een derde Project geopend in Kareedouw en is een vierde Project gestart in 

Kakamas, wat in de Noord Kaap ligt, 950 km van Jeffrey’s Bay. 

    

 

Wij waren in de gelegenheid om een paar dagen in Kakamas te zijn bij Marlin en Mériesa Jordaan 

en hun zoontje Lemuël. Wat we zagen is een echtpaar, gedreven door hun roeping voor de 

Noord Kaap met name voor kinderen die op straat leven en huiswerkbegeleiding en coaching 

nodig hebben. Beiden hebben zij vrijwilligerswerk op het Joshua Project gedaan en in hun 

benadering van de kinderen volgen zij exact de speerpunten: MEND: Mentoring, Education, 

Nutrition, Discipleship.  

     

 



 

Het is duidelijk dat de Heer Jezus de prominente plaats inneemt in alles wat zij doen. Wij hebben 

een groep jongens meegemaakt en het was ontroerend om de goede relatie tussen de kinderen 

en Mériesa en Marlin te zien! 

Aan de andere kant ervaren zij veel strijd: zij worden in het dorp en in de kerk niet geaccepteerd 

vanwege hun gemengde huwelijk; zij worden genegeerd en ook dwars gezeten door dorps-

genoten op allerlei manieren bijv. door het losdraaien van bouten uit de wielen van hun bakkie, 

het ombuigen van een waterpijp zodat de waterafvoer wordt afgesloten. 

Gelukkig gebeuren er ook hele mooie dingen: 1 jongen is terug naar school en momenteel 

hebben zij 3 groepen tot 65 kinderen per week bij hen aan huis naast de 1 op 1 gesprekken en 

huisbezoeken. Hun grote wens is nu om een andere woonplek te krijgen zodat zij Joshua Project 

en privé kunnen gaan scheiden. Bid je mee? 

Ook waren wij in Kareedouw, waar het Joshua Project geleid wordt door twee Nederlandse 

vrouwen: Karen Stokes en Rianne Spijkerboer met daaromheen een vrijwilligersteam uit de 

gemeenschap. Het is goed om te zien hoe bij de benadering van de kinderen, gebruik wordt 

gemaakt van de sterke kanten van beide culturen en de samenwerking met kerken door bijv. de 

verzorging van de maaltijden en de ondersteuning van vrijwilligers. Hun wens is om het toilet-

gebouw te kunnen renoveren. 

       

 

Al met al hebben wij zo’n 4600 km gereden: Kaapstad - Namaqualand - Kakamas - Victoria West 

-Jeffreys Bay - Kareedouw - Knysna - Hermanus – Kaapstad 😊 

Willen jullie meebidden voor: 

- Kakamas: 

Een woonhuis voor Marlin en Mériesa 

Acceptatie van hen in Kakamas 

Volharding in deze omstandigheden 

- Kareedouw: 

Uitbreiden van de programma’s 

Herstel van de sanitair wagen 

Verandering in de levens van de jongeren. 

Hartelijke groet, 

Louis en Erna Tolkamp. 
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Ter ondersteuning van: 

Joshua Project Zuid-Afrika in: 

• Jeffrey’s Bay 

• Humansdorp 
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• Kakamas 
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