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JE BENT WELKOM 

In een wereld die donker is zijn wij, tekenen en wonderen van 
Gods wonderbaarlijke licht.  

Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot 
wonderen (Signs & Wonders) in Israël, van den HEERE der heerscharen, Die op den berg 

Sion woont.
Jesaja 8: 18 (SV)

In Signs & Wonders vieren we de vreugde van onze redding.
Het koor bestaat uit weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Zij zullen nieuwe 

aanbiddingsmuziek vanuit Watoto kerk in Oeganda zingen. We nodigen je uit om een 
ontmoeting met God te krijgen.

De kinderen vertellen hun krachtige getuigenis. Hoe hun leven is veranderd, een doel 
heeft gekregen zodat zij de verandering in hun gemeenschap kunnen brengen.

Het publiek zal de kans krijgen om te reageren en betrokken te raken bij Watoto. Zo 
kunnen we meer kwetsbare vrouwen en kinderen in Afrika redden. Ze groot brengen als 

leiders en zo hun land weer opbouwen. 

Watoto Kinderkoren reizen sinds 1994 (iedere keer een andere groep) over de hele 
wereld. Zij zijn de stem voor de kinderen en, ambassadeurs voor de miljoenen Afrikaanse 

kinderen in nood. 
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Wat is Watoto 
Watoto is een Christelijke organisatie die ontstaan is uit een lokale kerk in Oeganda. De organisatie 
biedt een breed pakket van zorg en hulp. Het werk begon als een reactie op het schrikbarende aantal 
wezen en kwetsbare vrouwen in Oeganda. Watoto redt mensen, brengt de nieuwe leiders groot , die 
op hun beurt weer bijdragen aan de opbouw van hun land (Rescue – Raise – Rebuild). 
 
Het Watoto-model omvat lichamelijke en medische zorg – o.a. HIV/AIDS behandeling - scholing - 
zowel basis- als voortgezet onderwijs -, traumazorg en geestelijk opvoeding. 
We brengen een nieuwe generatie Afrikaanse leiders groot. We bieden topkwaliteit academische 
onderwijs en geven les in praktische vaardigheden. We brengen verantwoordelijke christenen groot, 
met integriteit en morele waarden, die een productieve bijdrage leveren aan hun samenleving. 
 
Onze waarden 

• Jezus eren - We streven er naar om in alles wat we doen het karakter van Jezus Christus te 
tonen. 

• Uitmuntendheid nastreven - We streven continue naar verbetering en een hogere kwaliteit in 
alles wat we doen. 

• Teamwork - We stellen het teambelang boven individuele verlangens en ideeën. We streven 
naar eenheid in beslissingen. 

• Liefdevolle relaties - We richten ons op open communicatie, transparantie en het erkennen en 
waarderen van elk individu als een geschenk. 

• Vrijgevigheid - We zijn vrijgevig in tijd, geld, middelen en passie. We eren en bemoedigen 
anderen en zijn dienstbaar. 

• Integriteit - We zijn integer in houding en gedrag, betrouwbaar, standvastig 
en leggen (financiële) verantwoording af. 

• Innovatie - We zijn creatief en vooruitstrevend. We zijn hierbij doelgericht en we houden de 
diverse belangen voor ogen. 

• Moed op basis van geloof - We nemen soms wel doordachte risico’s, met de kans om fouten 
te maken. 

Hoe het begon…..(geschreven door Gary Skinner de oprichter) 
In 1988, in een dorp genaamd Rakal, werd ik geconfronteerd met een onomstotelijke realiteit die ik 
niet kon negeren… Acht jaar eerder waren mijn familie en ik verhuisd naar Oeganda, een land berucht 
om geweld en armoede.  In Kampala, Oeganda’s hoofdstad, stichtten wij een kerk waarvan we 
geloofden dat God haar zou gebruiken om hoop te herstellen in de stad en het land. Het volk van 
Oeganda had zoveel doorstaan. Corrupte en onderdrukkende leiders hadden het land geregeerd en 
meedogenloze oorlogen gevoerd tegen de burgers, en toen zij klaar waren met hun slachtpartij, had 
dit aan bijna één miljoen mensen het leven gekost. 
Ik werd meegenomen naar een bezoek aan een 79-jarige vrouw. Ze was moeder van 7 kinderen. 
Terwijl we door het bos van bananenbomen liepen achter haar kleine hut, begon ze de graven van 
haar man en 6 van haar kinderen aan te wijzen. AIDS had hen allemaal gedood. Haar laatst 
overlevende kind – een dochter -, was stervende aan de gevolgen van dezelfde ziekte. 
Ik werd herinnerd aan het vers Jakobus 1:27 dat zegt: “De Christen die zuiver is en op wie God onze 
Vader niets heeft aan te merken zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de 
wereld ook is, hij zal zuiver blijven.“ Mijn bezoek aan deze vrouw in een eenvoudig dorp in Oeganda 
raakte me in de kern van mijn bestaan en werd een van de bepalende momenten in mijn leven.  
Watoto Child Care Ministries werd in 1994 opgericht vanuit onze lokale kerk, Watoto Church. 
 
Waarom een kinderkoor? 
De kinderen van het Watoto kinderkoor zijn de ambassadeurs van de organisatie. Sinds 1994 toeren 
diverse koren de wereld rond. Iedere keer een nieuw koor van elf jongens en elf meisjes met tien 
volwassen begeleiders. 
 
Door muziek en dans vertolken de kinderen de missie en visie van de organisatie. Het is een 
energieke mengeling van eigentijdse gospel en traditionele Afrikaanse ritmes. Deze concerten tonen 
Gods levensveranderende liefde door de kinderen heen. 
 
Ieder kind heeft een of beide ouders verloren door oorlog of ziekte. Ze wonen in een Watoto 
dorp. Deze ervaring is voor de kinderen van onschatbare waarde. Ze leren sociale vaardigheden, 
doen levenservaring op en krijgen de kans om de wereld te zien. Als leiders hebben ze deze 
vaardigheden nodig. 


