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Dag allemaal, 
 
Hier weer even een Niels update. 
 
Op het moment zit ik in Chiang Mai bij de OZG 
wat staat voor Overzeese Zendings Gemeenschap 
(zie ook http://www.ozg.nl). Waar ik zit heet het 
Mekong Center. Hier vandaan coördineren / 
regelen ze van alles en worden teams uitgezonden 
naar de gebieden en landen rond de Mekong 
rivier. Deze landen zijn Myanmar (het vroegere 
Burma), Thailand, China, Laos en Vietnam.  
 

 
 
Waarom is dit nodig? Nou kijk, als zendeling kan 
je naar een bepaald gebied gaan waar een 
bepaalde nood is. Je doet een paar jaar taalstudie, 
nog een paar jaar om een dialect te leren en nog 
een paar jaar om de cultuur te begrijpen. Dan pas 
kun je redelijk omgang met de lokale mensen 
hebben, is er een wederzijds respect en groeit er 
een bepaalde vertrouwensbasis. (wat ook weer een 
aantal jaren duurt).  
Er is altijd wel goed werk te doen maar als je echt 
iets wilt bereiken, wat blijvend is, dan moet je een 
long term vision hebben en er goed in investeren. 
Als je dit niet hebt, dan kun je veel beter een 
bestaande groep joinen en daar doen wat er te 
doen is. (Beetje wat ik bij Mercy deed voor de 
weeshuizen. Heel leuk, kids zijn blij, ik ben blij 
maar als ik echt bijv. de Thaise staf wil bereiken 
of een vertrouwensband met de kids wil opbou-
wen, dan gaan daar een hoop jaartjes in zitten.) 
 
Je kunt dus redelijk na… zeg 8 jaar, de lokale 
bevolking dienen en vertellen hoe geweldig Heer 
Jezus is en dat die geweldige boodschap ook voor 
hen geldt (ze hebben je 8 jaar zien leven en als je 
Jezus echt volgt, kan dat niet onopgemerkt 
blijven. In positieve zin dan natuurlijk.) 
 
Nou hebben we het wel over een onbereikte 
bevolkingsgroep. Als er bijv. al christenen zijn of 
als het al sterk westers beïnvloed is, werkt het 
weer iets anders. 
 
Wat je nu dus ziet is een hoop tijd en investering 
en bijna alles moet je zelf opnieuw uitvinden. Niet 
erg effectief. Er is, zeker in deze tijd, heel veel 
informatie beschikbaar over de culturen, 
bestaande groepen, geschiedenis, etc. 

 
Het mooie van het Mekong Center is dat je in 
plaats van in je eentje gaat ploeteren, je met een 
team uitgezonden wordt. Het grote voordeel hier 
weer van is dat het team uitgekozen of 
samengesteld is op de bevolkingsgroep waar je 
naar toe gaat. Er zit dus bijv. iemand bij die al 
meer weet van de bevolkingsgroep en deze 
persoon kan dus makkelijker de rest van het team 
uitleggen wat er gebeurt of waarom dingen zo zijn 
als ze zijn aan de hand van wat je praktisch 
tegenkomt. Ik be-doel, theoretische kennis is leuk 
en goed maar ik kan alle boeken van de wereld 
over verliefd zijn lezen maar ik begrijp het pas 
ECHT als ik het ben… ;) 
 
Stel, in 1800 zijn er een paar Nederlanders naar 
Tasmanië gegaan. De Nederlanders zijn verlaten 
of wat dan ook en ze moeten dus op het eiland 
blijven. Door de jaren heen mengen ze met de 
lokale, Tasmaanse bevolking en na diverse 
decennia ontstaat er de Dutchmaanse 
bevolkingsgroep. Nou is er iemand in Thailand 
die een hart krijgt voor Tasmanië en voor de 
mensen die daar wonen. Zo vol als dat hij is van 
Zijn grote Liefde, gaat hij naar Tasmanië en heeft 
het diepe verlangen om met deze mensen te delen 
hoe fantastisch Heer Jezus is en dat het geweldige 
nieuws ook voor hen geldt. Daar aangekomen 
moet hij eerst de taal leren wat erg veel weg heeft 
van Nederlands en van Tasmaans. Vervolgens 
moet hij de cultuur leren te begrijpen en na een 
aantal jaar begint er wat te groeien tussen de 
Dutchmaanse mensen en deze Thaise zendeling. 
Absoluut goed en niks mis mee. 
 
Maar… stel deze Thaise zendeling zou via OZG, 
Mekong gaan, (dan zou hij eerst naar OZG 
Australië verwezen worden omdat de Mekong 
rivier niet echt door Tasmanie loopt :p) Dan zou 
hij in een team gezet worden die is afgestemd op 
de Dutchmaanse bevolkingsgroep. De facilitator 
heeft veel onderzoek gedaan en weet dus dat deze 
groep mensen in 1800 is begonnen met bestaan en 
dat het een mengel is van Nederlandse mensen en 
Tasmaanse. Daar rekening mee houdend, voegt hij 
een Nederlander aan het team toe omdat deze 
Nederlander een voorsprong heeft op zowel de 
taal als de cultuur. Op deze manier ga je 
efficiënter en effectiever te werk. En dat is best 
aardig want het bespaart je een hoop gedoe en zelf 
geploeter. 
 
Ik hoop dat het bovenstaande een idee geeft van 
wat een Mekong Center nou doet en waarom het 
belangrijk is om daar als zendeling deel van uit te 
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maken (niet per se Mekong natuurlijk maar, wel 
een soort gelijke organisatie). 
 
Zelf ben ik hier actief in de … je raadt het al, IT. 
Heb veel onderzoek gedaan naar computer 
veiligheid met als doel een protocol, een standaard 
te ontwikkelen voor zendelingen die in landen 
actief zijn waar de overheid graag over de 
schouder met je meekijkt. 
 
De trip naar Laos is uiteindelijk niet doorgegaan. 
In die tijd dat ik anders weg zou zijn heb ik 
iemand ontmoet die actief is onder de Ambdo 
Tibetanen. Tijdens die week groeide het verlangen 
om naar Tibet toe te gaan en in gebed bad ik met 
veel zekerheid en boldness over de tijd dat ik met 
Helen daar zou zijn. (dat zijn echt van die gebeden 
dat je achteraf denkt…owkee, ben benieuwd hoe 
dit weer gaat lopen…).  
Na wat e-mail contact met een Nederlands 
echtpaar in Tongren, zijn we van harte welkom 
om ze op te zoeken en zo geschiedt het ook dat 
Helen (die de 22e komt :D ) en ik naar Tibet gaan. 
 
We vliegen eerst naar Chengdu. Hier ontmoeten 
we een team dat onder de Kham Tibetanen werkt. 
Daarna gaan we naar Xining en daar ontmoeten 
we die man die ik al ken en daarna gaan we naar 
het Nederlandse echtpaar in Tongren waar we 
verblijven. Dit is ook onder de Amdo Tibetanen 
ergens op de hoogvlakte van Tibet.  
 
Het idee is om te kijken wat het inhoudt, wat ze 
doen en natuurlijk zijn we heel benieuwd of dit 
een plaats gaat worden waar onze Vader graag 
zou willen dat we daar voor een langere tijd 
blijven :D 
 
Op de terug weg gaan we misschien naar Lhasa en 
KonMing. In KonMing ontmoeten we iemand die 
ik als testpersoon ga gebruiken voor mijn nieuwe 
veiligheids policy ;) 
 
Zelf ga ik vanavond met iemand mee die 
facilitator is voor de teams die onder andere onder 
de Muong mensen werken. We komen zo ook in 
een dorpje terecht waar een ander Nederlands 
echtpaar werkt en daar vandaan gaan we nog 
langs een paar andere dorpjes. Heb gister maar 
een backpak tas gekocht.. ga het denk ik hard 
nodig hebben! 
  
Weer even terug naar Mercy: 
 
Het nieuwe project in, Phrae, is volop in bouw. 
Mercy begint gewoon met bouwen en ze geloven 

dat God in alles voorziet. Tot nu toe heeft Hij dat 
altijd gedaan ;) 
 
Ook nu is er nog geld nodig. Volgende maand, als 
ik weer bij Mercy ben, krijg ik een specificatie 
van de kosten. Dan kun je dus, als je het op je hart 
heb, aan de hand van die specificatie een bepaald 
bedrag overmaken en dan heb je een duidelijk 
beeld van waar je geld naar toe gaat. 
 
Het grote voordeel vind ik dat alles (op 1% na) 
echt op de plaats aankomt waar het nodig is. Ik 
ben best wel geschrokken van hoe een bepaalde 
internationale organisatie met geld om gaat. Er 
komt een gift binnen en 27,5% gaat naar lokaal 
kantoor. Dan gaat de rest van de gift naar het 
internationale kantoor waar ook weer 27,5% 
afgaat. Wat overblijft, gaat naar het locale kantoor 
van waar de sponsoring voor is en ook daar 
pakken ze 27,5%. Uiteindelijk komt het op de 
plaats van bestemming waar ook een fee gepakt 
wordt en wat overblijft, komt bij het kind 
terecht… en dat is niet veel meer als je 100 euro 
gegeven hebt. 
 
Wil je graag deel uitmaken van het ‘Phrae’ project 
dan kan dat door geld over te maken naar giro-
nummer 276 8804 t.n.v. Hart voor de Oogst. 
Vermeld er even bij dat het gaat om ondersteuning 
project Niels. 
 
Als je je nou afvraagt wat ondersteuning Niels 
inhoudt dan is dat het volgende. Het gebeurt nog 
wel eens dat ik iemand wil helpen of sponsoren. 
Eigenlijk doe ik dat dan ook en ga er vanuit 
(natuurlijk bid ik er ook voor) dat het God was die 
iemand blij wilde maken. Dit geld moet ook 
ergens vandaan komen, net als het geld waarvan 
ik mijn eten en verblijf betaal. Ook dit gaat nog 
steeds hartstikke goed maar, als je graag wilt, mag 
je mij ook ondersteunen. Persoonlijk heb ik liever 
dat je geld aan Mercy geeft maar als je het echt 
echt echt op je hart hebt, dan mag je mij ook 
geven. Dat is hetzelfde giro nummer maar dan 
met de vermelding ‘ondersteuning Niels’. 
 
Nog steeds vind ik het heel erg leuk om af en toe 
wat van iedereen te horen!! Ben blij met de 
mailtjes, kaartjes en telefoontjes :D 
 
Het ga jullie goed allemaal! 
 
Veel liefs & zegen, 
Niels 


