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Terwijl wij op gepaste afstand van elkaar en met beperkingen proberen een complete lockdown te 
voorkomen, zit Zuid-Afrika wel in deze situatie. In het gesprek met Lea van der Riet-Luiten vertelt ze 
hoe het leven daar is en wat voor invloed deze tijd heeft op haar werk. Lea woont met haar man en 
zoontje in Zuid-Afrika. Normaal heeft ze Bijbelclubs en andere activiteiten met de kinderen uit de 
buurt, maar corona verandert dit. 

Tijdens het gesprek vertelt ze dat ze vijf weken lockdown hebben. “Die vijf weken lockdown 
betekenen dat we eigenlijk alleen maar thuis moeten zitten. Je kunt alleen voor boodschappen naar 
winkels gaan. En naar de dokter of naar de apotheek alleen als dat nodig is. Voor de rest zit je thuis.” 
Lea vertelt dat ze wel toestemming heeft gekregen om eten te brengen bij mensen. “Ik heb gelukkig 
een kans om naar buiten te komen. Ik gebruik die kans nu ook om mensen te bemoedigen en 
traktaatjes uit te delen.” 

 

Je kunt alleen voor boodschappen naar de winkels gaan. En naar de dokter of naar 
de apotheek alleen als dat nodig is. Voor de rest zit je thuis. 

In Zuid-Afrika speelt de coronasituatie een grote rol in het dagelijks leven en mensen zijn ook echt 
bang. Wel ziet Lea dat in de townships, leefgebieden aan de rand van de stad, de regels niet echt 
nauwkeurig worden gevolgd. De mensen leven dichtbij elkaar in kleine woningen en komen zo met 
heel veel mensen in aanraking. “Daarom kun je niet van ze verwachten dat wanneer je vijf kinderen 
hebt en in zo’n kleine ruimte thuiszit, je niet naar buiten gaat.” De maatregelen vindt ze wel goed, 
maar voor die mensen daar is het heel moeilijk om ze na te leven, mede door de overbevolking en 
slechte hygiëne. Helaas is er daardoor wel een grote stijging in de coronagevallen en dat aantal blijft 
elke dag oplopen. “Inmiddels is de situatie al wel iets veranderd in dien zin dat de meeste mensen 
weer vanaf 1 juni mochten gaan werken, maar dezelfde regels worden gehanteerd: niet op straat 
tenzij je naar je werk of de winkels gaat. Uitzondering is dat je wel mag wandelen of hardlopen op 
straat voor gezondheidsredenen.” 



 

Stilzitten, dat doet Lea niet. Nadat ze een video zag waarin jongeren een kleine supermarkt 
overvallen vanwege de hongernood, besluit ze een actie te starten om voedselpakketten uit te delen 
in wijken waar ze normaal club gaf aan kinderen. Tijdens de club werd er met de kinderen gegeten, 
maar vanwege de corona kon dit niet meer. Daarom brengen Lea en andere kinderwerksters 
voedselpakketten om de allerarmste kinderen en hun familie te eten te geven, omdat de ouders nu 
vaak geen inkomsten hebben. 

Ik heb gelukkig een kans om naar buiten te komen. Ik gebruik die kans nu ook om 
mensen te bemoedigen en traktaatjes uit te delen. 

Op de vraag hoe ze haar werk weer wil oppakken tijdens en na de lockdown, heeft ze een duidelijk 
antwoord. “Nu moeten we gaan kijken hoe we ons werk tijdens de lockdown kunnen voortzetten, 
om toch kinderen te bereiken met Gods woord.“- Ook al kan je dit niet via een Bijbelclub doen, je kan 
het wel op andere manieren doen. Bijvoorbeeld door werkbladen uit te delen. We moeten gewoon 
heel goed nadenken wat de mogelijkheden zijn. Onze eerste zorg is wat we nu kunnen doen tot het 
mogelijk is om meer aan het werk te gaan. Na de lockdown, als we weer bij elkaar mogen komen, 
kunnen we weer beginnen met de Bijbelclubs.” 

 

 

Nu moeten we gaan kijken hoe we ons werk tijdens de lockdown kunnen 
voortzetten, om toch kinderen te bereiken met Gods woord. 



Gebed is ook erg belangrijk. “Mensen hebben altijd meer beeld bij wat je doet als ze bijvoorbeeld 
foto’s van kinderen zien, persoonlijk. Dan weten ze: voor dit kind kun je bidden. Om specifiek voor 
één kind te bidden, of voor meerdere kinderen, dat helpt ook meer om betrokken te zijn. Ik ben erg 
een doe-mens, maar ik weet; voor het doen komt gebed. Omdat alleen God krachtige dingen kan 
doen.” Lea wil de gemeente ook bedanken voor het gebed, “want, dat is ook heel noodzakelijk hier.” 

 

Om specifiek voor één kind te bidden, of voor meerdere kinderen, helpt ook om 
meer betrokken te zijn 

Wil je meer lezen over Lea en haar werk in Zuid-Afrika? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Dit doe 
je door te mailen naar lea.luiten@gmail.com. 

Er worden nog steeds pakketten uitgedeeld aan gezinnen die het zwaar hebben in deze tijd. Wil je 
helpen om de allerarmsten in Zuid-Afrika eten te geven? Je gift is welkom op: NL14RABO0136983979 
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. voedselpakket Zuid-Afrika. 
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