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Overal Zijn wonderen! 
Stichting Charity Hands vindt haar oorsprong in wonderen die Pieter Kruidenier en 
Christian Slager persoonlijk hebben ervaren. De dankbaarheid naar God hierover en de 
bewogenheid voor mensen in armoede bracht hen ertoe stichting Charity Hands op te 
richten op 22 september 2006. Ze wisten zich geroepen door Mattheüs 28:19: ‘Ga dan 
heen en maak alle volken tot Mijn discipelen.’

Terugkijkend op de afgelopen 15 jaar, worden overal Gods wonderen zichtbaar in 
verschillende mensenlevens. Niet onze werken, maar Zijn vingerafdrukken maken het een 
bijzonder avontuur. Charity Hands wil dan ook een pen zijn in de hand van God, waarmee 
Hij Zijn wonderverhalen kan schrijven. Dit vraagt steeds om afstemming op Hem en dat 
is best een uitdaging. Je wordt al gauw meegenomen in een kakofonie van stemmen of 
in de dagelijkse stroom van het werk. Goed en noodzakelijk werk, maar essentieel om 
regelmatig onze oren te luisteren te leggen bij Hem die onze Leidsman wil zijn: ‘Here 
Jezus wat is Uw prioriteit? Wat wilt U dat we doen?’ En het is daar, in die afhankelijkheid en 
bereidwilligheid om eenvoudig te doen wat Hij zegt, dat wonderen geboren worden. Een 
rode draad in alle wonderverhalen is het eenvoudige, luisterende gebed.

Dit magazine is een greep uit de talloze wonderen en getuigenissen van de afgelopen 15 
jaar. In navolging van Psalm 105:2 waar staat: ‘Vertel van al Zijn wonderen’, zodat je kunt 
delen in de blijdschap hierover. En daarnaast bewogenheid mag krijgen voor mensen in 
armoede - om hen bekend te maken met de Maker van grote en kleine wonderen. De 
verhalen zijn vooral van onze medewerkers, veldwerkers en vrijwilligers. Onze doelgroep, 
de mensen in armoede, laten we aan het woord in onze andere media. 

Het is natuurlijk niet zo dat we alleen maar bergtoppen hebben 
meegemaakt. Voor een berg ligt vaak een dal van tranen 
en tegenslagen. De boodschap van dit boekje wil dit 
niet wegwuiven, maar wil de wonderen vertellen 
en daarmee God eren.

Charity Hands heeft sinds september 2021 haar 
naam gewijzigd in Tree of Life. Beide namen 
kom je tegen in dit magazine. Veel leesplezier!

Christian Slager
Oprichter Charity Hands / Tree of Life
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Passie voor zelfvoorzienendheid
‘In 2003 ging ik voor mijn stage vanuit de Bijbelschool naar Kameroen. Ik verbleef bij Steven 
en Truus Babila. Truus werkt sinds 1987 voor Wycliffe Bijbelvertalers en trouwde in 2001 
met Steven. Ik raakte betrokken bij het Salem landbouwproject wat Steven had gestart. Hij 
wilde met de opbrengsten lokale voorgangers en mensen in armoede ondersteunen met 
voedsel. Ik hielp mee op het land ananassen te planten en onkruid te wieden. Dit tot groot 
vermaak van de lokale bevolking. Ze hadden nog nooit een blanke man op het land zien 
werken! 

Het zelfvoorzienende karakter van het project sprak me zeer aan. Ik wilde het probleem 
bij de oorzaak aanpakken. Want als boeren betere oogsten hebben, dan komt er ook 
verbetering in de regio. Het feit dat de lokale bevolking zelf het initiatief nam om dit 
project op te zetten, moedigde me aan en ik besloot om m’n schouders eronder te zetten. 
 
In 2006 richtte ik samen met Christian stichting Charity Hands op. Tot op de dag van 
vandaag ben ik gepassioneerd voor God en Zijn Koninkrijk: het omzien naar armen in hun 
nood, dit natuurlijk op een zelfvoorzienende wijze. Mensen in hun kracht zetten om samen 
de oplossing te zijn.’

Pieter Kruidenier, Oprichter Charity Hands / Tree of Life



Dansen onder mangoboom
‘Als 20 jarige jongen vloog ik in 1999 zonder plan naar Bombay. Met een gezonde drang 
naar avontuur, maar ook vol levensvragen. Zeven maanden zwierf ik over het kleurrijke, 
Indiase subcontinent. Ik mediteerde met Boeddhisten, bezocht Hindoe tempels en sprak 
met Sikhs en Moslims. Ik kwam in contact 
met de familie Paul, Indiase christenen die 
zichtbaar anders leefden dan alle anderen. 
Ze waren niet bezig met hun eigen verlossing 
of geluk. Ze hadden nauwelijks bezittingen, 
maar gaven alles weg. Ze gaven hun tijd 
aan de zorg voor armen. En toch, ze waren 
gelukkiger dan alle anderen in wiens ziel ik 
had mogen kijken. 

Toen ik wat weken later, zittend onder een mangoboom een studie over de Bhagavad Gita 
las, las ik: ‘Ik heb alle wegen van yoga bewandeld, maar geen volmaaktheid bereikt. Er 
moet iemand van de Schepper God naar beneden komen als een brug naar de Volmaakte.’ 
Toen landde bij mij het kwartje: ‘Maar dat was Christus! Hij kwam als volmaakte God-mens 
om een brug te zijn naar onze Schepper.‘ Ik danste onder de mangoboom. Verrast door 
genade liep ik drie dagen en nachten terug naar de familie Paul. Onderweg ontvouwde 
zich een gesprek met Jezus die duidelijke antwoorden gaf op mijn levensvragen. In een 
kleine ondergrondse huisgemeente gaf ik getuigenis van mijn ontmoeting en werd op dat 
moment vervuld met vrede, die is nooit meer weggegaan. De Indiase christenen ben ik 
vanaf 2000 gaan ondersteunen. Dit leidde in 2006 tot de oprichting van Charity Hands.’

Christian Slager, Oprichter Charity Hands / Tree of Life 

Aandacht voor armoede
‘Wij zijn al vanaf het begin betrokken bij Charity Hands, door onze zoon 
Christian. Wij zijn trots op Charity Hands, dat zij aandacht hebben 
voor de armoede in de wereld. En door mensen te helpen 
in hun situatie, zodat ze een mogelijkheid hebben om uit 
de armoede te komen. Charity Hands investeert in hun 
geestelijk leven, zodat zij leren vertrouwen op Jezus en hen 
te helpen om te voorzien in hun dagelijkse benodigdheden. 
Deze combinatie vinden wij prachtig.’

Jenneke Slager, Donateur van het eerste uur



Pieter en Christian leerden elkaar kennen op de Bijbelschool in Veenendaal. 

Pieters betrokkenheid met Kameroen en die van Christian met India maakte dat 

ze hun levens met elkaar verbonden in Charity Hands. In India zijn we van 2000 

tot 2011 betrokken geweest bij een netwerk van 18 kerken en een groot aantal 

sociale projecten. Hier een kort getuigenis van een gebedsverhoring.

Precies dat wat nodig is
‘Begin juni 2008 vroeg ik Charity Hands om extra support. Ten eerste voor twee kinderen 
in het weeshuis in Jharkhand. Beide kinderen waren ziek geworden van de hitte. Als 
tweede had ik geen middelen voor het schoolgeld van mijn beide dochters (in totaal zo’n 
€ 500,-). Charity Hands gaf aan: ‘We hebben dit bedrag niet beschikbaar, maar laten we 
samen bidden. Als God wil zal Hij het benodigde bedrag geven.’ Dezelfde week heeft een 
onbekende mevrouw precies het benodigde bedrag gegeven. Wonderlijk!’ 

Familie Paul, Veldwerkers India

In India hebben we verdrietig genoeg afscheid moeten nemen van de familie 

Paul door wie Christian tot geloof is gekomen. Er waren teveel onverantwoorde 

uitgaven. We maakten een doorstart in een samenwerking met Sam & Karin 

Johnson.

Afgelegen dorpen bereiken
‘Wij, Sam & Karin, werken sinds 2001 in het Darjeeling district in Noord-India. We bieden 
medische hulp en trainingen in afgelegen dorpen in de voetheuvels van de Himalaya. We 
brengen het Evangelie en planten kerken. Vanaf 2011 is Charity Hands langszij gekomen en 
heeft ons financieel en met gebed ondersteund. We doen microkrediet programma’s met 
hen samen, maar ze hebben ons ook ondersteund in praktische noden en in het trainen 
van teamleden om het werk op den duur te kunnen overnemen.
 
Een groot wonder voor ons was een flinke financiële bijdrage, waardoor we onze jeep in 
één keer konden afbetalen. Deze jeep is voor ons werk essentieel om de afgelegen dorpen 
te bereiken. De jeep doet dienst als ambulance, transport voor noodhulp en vervoer voor 
onze evangelisatie- en training teams. We zijn heel blij met deze samenwerking!’

Sam & Karin Johnson, Veldwerkers India



In 2009 hielp familie de Kruijf ons goed op weg door een kantoorruimte ter 

beschikking te stellen. Achterin een schuur op het erf van zijn ouders hielp 

Arjan ons om er een prettige werkruimte van te maken. We hebben hier tot 

2018 frequent gebruik van gemaakt. Arjan was al vanaf het begin een trouwe 

steunpilaar in de praktische kant van het werk. God deed wonderen van 

voorziening door hem heen: laptops, beeldschermen, printers, bureaustoelen - 

niets was hem te gek. Bedankt Arjan!

Het eerste decennium van de stichting haalden we met de hulp van vrijwilligers 

donaties op voor Steve & Truus in Kameroen en het netwerk in India. Het was 

soms flink aanpoten om giften op te halen en mensen te betrekken, maar we 

maakten ook vaak mee dat God onze gebeden beantwoordde en gaandeweg 

groeide ons geloof. Het besef groeide dat het Zijn werk was en dat Hij voorziet 

waar Hij leidt. In 2014 sloten Kees en Willemijn uit Thailand zich ook bij ons 

aan. Hiernaast enkele wonderverhalen.

Als wij gehoorzamen, doet Hij Zijn deel
‘In de vroege jaren van 2000 werden er diverse kerken geplant in 
de rurale gebieden. De kerk was economisch arm en kon 
niet goed voor hun predikanten zorgen. In 2003 kreeg 
ik op mijn hart om een boerderij op te zetten. Met de 
opbrengsten konden we deze gezinnen en anderen in 
armoede ondersteunen. 

De boerderij groeide en we kochten er meer land bij. In 
2012 waren mijn vrouw Truus en ik in Nederland. Tijdens 
een gebedsmoment vroeg Christian: ‘Heb je nog visie voor 
iets wat nog geen realiteit is?’ Ik deelde dat ik een stuk land 
wilde kopen om de opbrengsten te vergroten. Samen schreven 
we een projectplan en brachten het in gebed. Naar ons idee was er een astronomisch 
bedrag nodig. We vroegen de Here hoe we dit moesten doen. God gaf ons enkele namen 
in gedachten om het plan mee te delen. Dit deden we en het gehele bedrag kwam in één 
avond bij elkaar! Als een visie van God komt, dan voorziet Hij! 



In 2014 werd het geheel zelfvoorzienend. In 2017 is een militair conflict uitgebroken in 
de regio, wat veel uitdagingen gaf. Dat jaar is ons kernteam getraind in Zimbabwe in 
Foundations for Farming, een duurzame landbouwmethode. Spoedig is begonnen met de 
bouw van een trainingscentrum wat plek zal bieden aan 40 fulltime studenten. 
 
Bouwen aan hoop temidden van een oorlog vraagt moed en vertrouwen in een God van 
wonderen. Onze God heeft Zich steeds als trouwe Helper betoond.’ 

Steven en Truus Babila, Veldwerkers Kameroen

Gods bescherming en zorg
‘God is ons trouw gebleven, hier in Kameroen. Uit velen, zijn er twee wonderen die 
voor mij de grootheid van God laten zien. In ons land is sinds 2017 een politieke crisis. 
Ondanks de onrust door gewelddadigheden, hebben we afgelopen jaar 
met succes twaalf mensen getraind tot trainer. En momenteel werken 
ze zelfs voor ons. We hebben tijdens deze moeilijke tijd geen enkele 
persoon van het trainingscentrum verloren als gevolg van de 
oorlog. Een wonder!

Ten tweede was de opkomst bij onze trainingen altijd hoger dan 
ons geplande budget. God is echter altijd bij ons geweest om alles in 
goede banen te leiden en iedereen te voorzien van eten. Dit zie ik als wonderen van 
de Heer. Ik herinner me ook dat één van onze cursisten me vertelde dat hij als een 
veranderd persoon zal afstuderen, omdat hij Jezus heeft ontmoet. Het is een grote 
vreugde om te zien dat God ons gebruikt als een zegen voor onze gemeenschap.’ 
 
Charles Nde, Veldwerker Kameroen

Doopbad bij de gevangenis
‘Wij werken sinds 1978 in Thailand. In 2014 gingen we officieel met 
pensioen, maar we zijn nog goed gezond. Sindsdien lopen 
de giften via Charity Hands. Zo doen we bijvoorbeeld 
nog gevangeniswerk. In de coronatijd een uitdaging, 
omdat de gevangenissen werden afgesloten. God gaf 
een opening in maart 2021 toen we zonder controle 
naar binnen mochten in de gevangenis in Chiang 
Mai…

We worden naar het binnenste van de gevangenis 
geleid. In het schoolgebouw horen we een groep van 53 
mannen al samen zingen. Ik krijg een briefje in de hand gedrukt 
met vijf namen. Deze mannen willen vandaag gedoopt worden. Mooi zo. Vandaag zullen 
we avondmaal vieren. De mannen luisteren aandachtig. Na de preek is er gelegenheid om 
je leven geheel aan Jezus toe te vertrouwen. Misschien voor de eerste keer of opnieuw. Een 
paar steken hun hand op, komen naar voren en knielen neer. Bemoedigd door dit voorbeeld 
komen er meer en meer... totdat de hele samenkomst op zijn knieën zit. We bidden samen 

en zijn verbaasd over deze 
respons. Dat hebben we 
niet verwacht!
  
We vieren het avondmaal 
en voor de doop melden 
zich nog zes mensen. De 
gevangenis heeft buiten 
een echt doopbad laten 
aanleggen. De leider van de 
christenen gaat in het water 
staan om de dopelingen te 
helpen. Met veel vreugde 

worden de nieuwe leden onder applaus ontvangen, nadat ze drijfnat uit het water zijn 
gekomen. We vergeten dat we in de gevangenis zijn en beleven een stukje hemel op 
aarde. God is aan het werk en wij mogen er getuigen van zijn. We zingen met elkaar: “I 
have decided to follow Jesus, no turning back.” Met een dankbaar hart rijden we naar huis.’

Kees & Willemijn Brouwer, Veldwerkers Thailand



Alleen ben je sneller, samen kom je verder
‘In 2016 kwamen drie stichtingen bij elkaar om te spreken over samenwerking. Enerzijds 
Charity Hands, toen een stichting bemand  door vrijwilligers (Christian, Pieter en Arjan). 
Anderzijds twee stichtingen die een zendeling wilden ondersteunen die naar Malawi zou 
gaan. De vraag was of we de krachten konden bundelen onder de vlag van Charity Hands. 

We zijn een dag bij elkaar gekomen om visie te delen en te bidden. Het beeld wat God gaf 
voor stichting Charity Hands was een geweldige bemoediging en hebben we werkelijkheid 
zien worden. We zagen een beeld dat Charity Hands als een oud vissersbootje op een 
ruige zee het werk aan het doen was. Het werkte, maar had niet zoveel armslag. We 
mochten de boot inruilen voor een 
snel zeewaardig jacht met een veel 
groter bereik. 

Het schip was bedoeld om langszij 
te komen bij andere schepen om 
hen te bevoorraden, op koers te 
houden en reparaties te verrichten. 
Op basis van die bijeenkomst 
zagen we dat het goed is om als 
stichtingen samen te gaan. Charity 
Hands leverde de arbeiders, de andere stichtingen de bestuurders. 

In de jaren daarna versnelde de ontwikkeling enorm. De impact van de stichting groeide, 
er werd veel meer bereikt. Charity Hands was een professioneel zeewaardig jacht 
geworden.  Het maakt mij enorm dankbaar dit van dichtbij te mogen zien gebeuren. Ik ben 
God dankbaar en iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.’

Sander Joziasse, Tree of Life voorzitter

 

Nadat we als stichting een nieuw bestuur kregen uit bovenstaande 

samensmelting, hadden we als vrijwilligers meer de handen vrij voor 

projectontwikkeling, coaching van zendelingen en fondsenwerving. Kort hierna 

sprak de Here op komische wijze tot Pieter en Corstian. 

De polsstok
‘Christian is een goede vriend van mij en in een gesprek deelde hij de uitdagingen die 
Charity Hands had. Ik besloot ervoor te bidden. Ik ontving toen van God een beeld van 
een polsstokhoogspringer die zijn stok op de grond zette. De stok veranderde in goud en 
de springer sprong over een obstakel heen. Het beeld raakte me: een mens kan zelf maar 
1 tot 2 meter hoog springen, maar met een polsstok kom je veel 
hoger. Ik kreeg de indruk dat er iemand op hun weg zou komen 
die hen zou gaan helpen.

Ik belde Christian en deelde het beeld met de boodschap: 
‘Ga het maar toetsen, of dit God komt of van mezelf.’ Een 
paar dagen later fietste Pieter – niet wetend van dit beeld – in 
Veenendaal. Hij zag iemand lopen met een polsstok. De stok 
was zo lang dat hij gemakkelijk auto’s kon raken. Dit viel hem erg 
op, want waarom zou iemand daarmee rondlopen in de stad? 

Vlak daarna werd Charity Hands benaderd door Marco van Mourik. Marco, een 
ondernemer, had de website gelezen en nodigde hen uit om langs te komen. Er ontstond 
een partnerschap met Marco en zijn zus Bianca, wat tot een enorme steun is gebleken. 
Die grappige polsstok was een beeld van iets wat komen ging. Het was spannend om te 
delen, maar heel bemoedigend om te zien hoe dat uitpakte. Dit verhaal is voor mij een 
bevestiging dat God Zelf de Leidsman van Charity Hands is.’ 

Corstian van Westen, Tree of Life ambassadeur

Niet nu? Dan nooit!
‘Als kind zijnde en later als ondernemer wilde ik graag wat in Jezus naam betekenen voor 
mensen in armoede. Ik wilde mijn hulp niet op ‘de grote hoop’ gooien of mensen afhankelijk 
maken van financiële hulp. Ik heb jaren gebeden of God me een passend project wilde 
geven, maar er kwam niets. Tot ik boos werd op God en tegen Hem zei: “En als U me 
nu geen project geeft, dan hoeft het niet meer!” Het grappige is dat ik een paar dagen 
later ‘s morgens wakker werd met de gedachte: ‘Google eens op ‘zelfvoorzienendheid’. 
Bovenaan stond Charity Hands. Ik las de website, hun zienswijze klikte en ik nam contact 
op. Diezelfde week werd ik nog door drie andere stichtingen benaderd.

Samen met mijn zus Bianca, heb ik samen met hen een visie ontwikkeld die voortbouwde 
op het werk van Charity Hands. We werden bepaald bij honger en Afrika. Omdat 70% van 
de mensen in Afrika afhankelijk is van landbouw, wilden we hier wat mee doen. 



We ontdekten Foundations for Farming, een duurzame en Bijbelse 
manier van landbouw. We bouwen nu met elkaar trainingscentra 
op, om lokale trainers op te leiden die aan arme boeren het 
Evangelie en Bijbelse landbouw onderwijzen. De boeren 
behalen soms tot acht maal zoveel oogst! 

Het geheel wordt zelfvoorzienend doordat de boeren een deel 
van hun oogst afdragen aan het trainingscentrum. Daarnaast 
hebben de centra ook eigen landbouwproductie en daardoor 
inkomsten. Ik ben heel enthousiast over de potentiële impact van een 
trainingscentrum om een aanzienlijk aantal mensen voedselzekerheid te geven en tot 
ontwikkeling te brengen. In de komende vijf jaar willen we minimaal vijf trainingscentra 
starten en tientallen trainers opleiden.’

Marco van Mourik, Ondernemer & Tree of Life ambassadeur

Wat is het armste land ter wereld?
‘Marco en ik hadden het al langere tijd op ons hart om een stichting op te richten voor 
armoedebestrijding. Ons gebed leidde eind 2016 tot een samenwerking met Charity 
Hands. Ik zie dit echt als een door God gegeven geschenk. We kwamen precies de 
juiste mensen, op de juiste tijd en plaats tegen om mee samen te werken. God is groot 

en voorziet in alles als wij ons hart openen voor Hem en onze naaste 
liefhebben als onszelf. Dan zullen we wonderen mogen zien.

Voor mij is het nog dagelijks een bovennatuurlijk wonder wat 
er sindsdien is opgebouwd. Mensen die honger leden, krijgen 
nu kans op een welvarende toekomst. Door het bouwen van 
diverse trainingscentra, kunnen trainers getraind worden en zo 

hun eigen mensen opleiden in een zelfvoorzienend leven. Het 
maakt me blij om te zien dat deze mensen hoop krijgen voor hun 

leven. Hoe mooi is dat! 

In 2017 stelden we Christian een kleine vraag met grote gevolgen: ‘Wat is het armste land 
ter wereld? Hij antwoordde: ‘Op dit moment Malawi’, waarop wij zeiden: ‘Dan willen wij 
samen daar een project starten.’

Bianca Prins-van Mourik, Ondernemer en Tree of Life bestuurslid



'Het beste moment om een boom te planten is tien 
jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.' 
- Chinees spreekwoord

Bomen zijn essentieel in de oplossing van 
armoede. Ze geven langdurig vrucht, noten of 
hout. Ze verbeteren de bodem en houden regen 
vast.

Bomen geven leven!



De samenwerking met Marco en Bianca was een feit. Dit bracht een grotere visie, 

geloof en financiële slagkracht met zich mee. Kort erna kwamen we op het spoor 

van Foundations for Farming en gingen met hen samenwerken in Nederland en 

internationaal. De eerste stap die volgde, was het ontwikkelen van een app om 

trainers beter in staat te stellen om hun werk te doen. De ontwikkeling van de 

app gebeurt in samenwerking met Crown (de Amerikaanse partner van FFF). 

Beide partijen zetten zich in om honderdduizenden boeren te trainen. Het 

monitoren en het rapporteren van resultaten van deze trainingen is een grote 

uitdaging. Dit gebeurt nu veelal met Excel sheets of helemaal niet. Een app kan 

dit faciliteren. Vanuit de beschikbare data kan de kwaliteit van de trainingen 

verbeterd worden en gerapporteerd worden naar donateurs. De samenwerking 

breidt zich momenteel uit tot het samen ondersteunen van trainingscentra.

Samen dienen
‘Foundations for Farming heeft het voorrecht om samen 
met Tree of Life te dienen in onze gezamenlijke zoektocht 
om de armen te dienen door middel van de ontwikkeling 
van een app en trainingsmateriaal. We zijn zo dankbaar 
voor hun onbaatzuchtigheid en bereidheid om hun 
expertise te delen.’

Craig Deall, CEO Foundations for Farming Global, partners Zimbabwe

Een échte oplossing
‘Het is voor ons niet alleen een grote zegen om samen 
met Tree of Life de handen ineen te slaan om een app te 
bouwen voor boeren in afgelegen gebieden. Het is ook 
een échte oplossing voor een prangend probleem.’

Handre De Jongh, Crown Financial Ministries, partners USA



Een wonderlijk woord 
Foundations for Farming organiseert jaarlijkse conferenties en landbouw 

trainingen in Zimbabwe. In maart 2018 waren Pieter en Christian hier met 

het team uit Kameroen. Tijdens een aanbiddingsdienst sprak Gods Geest 

tot Christian: ‘Loop naar die man daar en vraag hem wat het woord ‘zaden 

boerderij’ voor hem betekent.’ Die man was Deon uit Zuid-Afrika. Christian stelde 

hem deze vraag en Deon kreeg tranen in zijn ogen: ‘Wil je een kop koffie?’ vroeg 

hij. 

Hij vertelde dat hij met zijn vrouw Sarah en hun twee dochters in 2016 naar 

Malawi waren vertrokken met de intentie om een zaden boerderij te starten. 

Hij gelooft dat zaden teruggeven aan de boeren een onmisbare schakel is in 

het doorbreken van de armoede. Boeren hoeven dan niet langer dure zaden te 

kopen die zich niet kunnen vermenigvuldigen. Ze hadden echter veel tegenslagen 

gehad: diefstal, droogte, ziekte en tegenstand. Het was hen nog niet gelukt een 

bestaan op te bouwen met landbouw. Door het jaar heen hielden we contact.

Gideons’ kleed 
Rond de kerst van 2018 stuurde Deon een verkoopadvertentie van zijn boerderij. 

Christian appte dit naar Marco die meteen reageerde: ‘Doen!’ De week erna 

sprak hij met Marco: ‘Gaaf, je enthousiasme. Maar zullen we vragen om Gods 

bevestiging?’ Marco had ooit gezegd: ‘Ik heb een boot die niet wil verkopen, bid 

maar mee. Bij verkoop geef ik de helft aan Gods Koninkrijk.’ Deze was nog niet 

verkocht. Christian suggereerde: ‘Zullen we bidden dat de boot wordt verkocht? 

Als het lukt, kopen we de boerderij en anders niet.’ De zaterdag erna volgde het 

eerste bod in 2,5 jaar. Hoewel de koper zich later terugtrok, geloofden we dat 

God bewoog.

Nieuwe partners 
In februari 2019 boekte Christian een reis naar Zimbabwe. Die week appte Deon 

dat er een Canadese stichting was die interesse toonde in het kopen van de 

boerderij. Ze hadden de intentie om er een trainingscentrum in Foundations for 

Farming van te maken. Christian vroeg Deon hen te vragen of ze open stonden 

voor partnerschap. 

Dezelfde avond kregen we een voicebericht van Dan Schat uit Canada. Hierin zei 

hij dat ze al 2 jaar aan het bidden waren voor land en een partner. Hij haalde 

hierbij een tekst aan uit Habakuk 2:2; ‘Het duurt nog enige tijd voordat het 

visioen werkelijkheid wordt, maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het 

wordt verwezenlijkt.’ Dit was een tekst waarmee Pieter in 2006 in Kameroen werd 

geroepen.

Christian legde contact met Dan en zijn vrouw Irene. We besloten elkaar te 

ontmoeten in Malawi. De reis moest worden omgeboekt. We nodigden Marco 

uit om zich bij ons aan te sluiten. We boekten tickets, maar een paar dagen 

voor vertrek werd Marco rusteloos: ‘Is dit wel de bedoeling? De boot is nog niet 

verkocht en toch kopen we wellicht een boerderij.’ Hij deelde dit met Pieter die 

zei: ‘Als Jezus spreekt, dan spreekt Hij.’ Op dat moment ging de telefoon. De boot 

makelaar. Een nieuw bod. Het bod was in euro’s, maar bleek exact de vraagprijs 

voor de boerderij in dollars! 

In juli sloten we het koopcontract met Deon en Sarah. De helft van opbrengst 

van de boot en de helft door de Canadezen. Zijn Gods wegen niet wonderlijk? 

Aan Hem alle eer!



Wonderbaarlijke samenwerking
‘Wat het voor Stand As One Ministries betekent om Tree 
of Life als partner te hebben in het Malawi project is 
letterlijk onbetaalbaar. Het is een plezier om met 
hen samen te werken. Ze hebben een groot hart 
voor het werk in het Koninkrijk en denken altijd 
aan het leven van de mensen die we dienen.

Het is wonderbaarlijk dat we dit samen doen 
en alleen God had deze plannen kunnen 
maken. Drie jaar geleden werden we door de 
Heilige Geest naar deze plek in Malawi geleid, 
maar we wisten dat het een enorm project was en 
dat we de interventie van God nodig hadden om het 
überhaupt te kunnen beheren. Precies toen nam Christian contact met ons op en vroeg of 
we een partner nodig hadden. 

De Heer heeft onze voorraadschuren overvloedig gevuld én vol gehouden. De mensen 
ervaren nu de liefde van Jezus in actie, hongerigen worden gevoed en voor de kinderen 
wordt gezorgd. Het wonder van dat 45 mensen zich lieten dopen in het zwembad onder de 
Baobab boom met Pasen 2021 (zie ook voorkant van het magazine!), laat echt de impact zien 
van de gehoorzaamheid van Tree of Life om het Evangelie op tastbare manieren te delen.’

Dan & Irene Schat, Stand as One Ministry, partners Canada

Een prachtig geschenk
‘In 2018 kwam voor ons als gezin de bodem in zicht. Er waren weinig tot geen financiële 
middelen over voor onze boerderij in Malawi. Onze liefhebbende Vader wist dit en Hij 
bracht dit prachtige geschenk: twee organisaties van verschillende continenten 
bundelden hun krachten om onze 
visie tot uitvoer te brengen. Een 
visie die mijn man en ik al een lange 
tijd hadden: een tuin van Eden in 
Malawi. Tree of Life en Stand As One 
hebben hier voor wonderbaarlijke 
veranderingen gezorgd. 

Recent is ons huis opgeknapt, een 
grote zegen! Dankzij Tree of Life 
werd ons lekkende dak vervangen en 
geïsoleerd tegen de hitte. En de gloednieuwe keuken is ook een enorme zegen, de 
stokoude keuken was vermoeid en belast. Al met al een verwachtingsvolle tijd voor ons 
als gezin.’

Sarah Labuschagne, Veldwerker Malawi

Onderschat Gods plannen niet
‘In december 2018 liet God mij weten dat ik de boerderij moest verkopen. We maakten 
een advertentie voor onze lokale Malawi Facebook-pagina’s waar je allerlei dingen kunt 
verkopen. De advertentie stond slechts 2 uur online en werd toen verwijderd met de 
mededeling dat het ongepaste inhoud bevatte. We lieten het daarbij, maar het wonder 
van Gods plan was aan het werk. 

Binnen die 2 uur zag Stand as One ministries in Lilongwe de post en stuurden deze door 
naar hun hoofdkantoor in Canada. Ze belden ons en binnen een week begon de bal 
te rollen. Ik bracht de Canadezen in contact met Christian die ik het jaar daarvoor had 
ontmoet in Zimbabwe. Beide partijen kwamen in maart 2019 naar de boerderij. En de rest 
is geschiedenis! 

Onderschat nooit de plannen die God heeft voorbereid om het onmogelijke te laten 
gebeuren.’
 
Deon Labuschagne, Veldwerker Malawi



ieder weekend van een kinderdienst met het materiaal van kinderwerk ‘Er op uit!’ De 
medewerkers van Tree of Life in Nederland en Malawi doen dit werk in afhankelijkheid 
van God. Christian, Pieter, Leigh en Hedwig hebben een groot hart en durven veel, zo niet 
alles, van God te verwachten. Dit is de sleutel voor zegenrijk werk.’

Ronald Blonk, directeur Stichting Er op uit! Partner Malawi project

Vrolijk en gemotiveerd
‘In 2020 raakte ik betrokken bij de inzameling van bouwmateriaal en 
gereedschap voor Malawi. Dat ging wonderwel, al snel hadden 
we geen 20Ft maar een 40 Ft container nodig! Binnen twee 
maanden was de container boordevol met goederen met een 
waarde van minimaal €80.000! Daarnaast vroeg Deon uit 
Malawi me naar constructiemogelijkheden te kijken voor een 
watertoren. Ik heb toen een bedrijf gevraagd om tekeningen 
en berekeningen te maken. Zij hebben dat spontaan opgepakt 
en zelfs nog een mooi bedrag gesponsord om bouwmaterialen 
in te kopen. Wonderlijk dat er zoveel gunst is.

Dit zijn twee mooie gebeurtenissen, waar je vrolijk en gemotiveerd van wordt, om verder 
te kunnen in dit mooie werk! Afgelopen augustus en in november heb ik zelf een bijdrage 
mogen leveren in Malawi door een staalconstructie te bouwen, zonnepanelen te leggen 
en een begin te maken met de watertoren. Geweldig om zo een verschil te mogen maken 
voor mensen in armoede.’

Hennie Veldhuizen, Tree of Life bouwteam 

De aankoop van de boerderij werd definitief in juni 2019. Vanaf dat moment 

voegden zich mensen bij ons in Malawi en Nederland. Vaak op wonderlijke 

wijze. Landbouwadviseurs, bidders, monteurs, bouwvakkers, kinderwerkers, 

predikanten etc. Hier een tweetal aan het woord.

Een zegenrijk werk
‘God heeft onze stichtingen in 2019 op wonderlijke wijze 
bij elkaar gebracht, door Christian en mij simpelweg 
in hetzelfde dorp te laten wonen. Op 900 meter van 
het huis van Christian heb ik al een aantal jaren een 
moestuin waar ik Foundations for Farming toepas. 

God heeft op wonderlijke wijze voorzien in een leider 
voor het kinderwerk in Malawi en later in een team 
van kinderwerkers. Zo genieten ruim honderd kinderen 



God heeft ons visie gegeven om in vijf jaar vijf trainingscentra op te bouwen. Dit 

door langszij te komen bij bestaande zendelingen of initiatieven. In de afgelopen 

twee jaar kwamen we op diverse wijzen in contact met mensen die dezelfde visie 

in hun hart droegen. We mochten langszij komen met onze ervaring, gebed, 

financiën en/of netwerken. 

Hier volgen een drietal verhalen uit Oeganda, Angola en Curaçao waarmee 

we ons verbonden hebben om een trainingscentrum te gaan realiseren. Op 

iedere plek ziet deze er anders uit, maar heeft het DNA van discipelschap, 

rentmeesterschap en zelfvoorzienendheid in zich.

Een grote God doet grote wonderen
‘Het is een wonder dat ik, via een tip van een medewerker van Woord & Daad, terecht 
kwam bij Tree of Life. Christian gaf me een presentatie over hun 
visie en werk. Ik kende een echtpaar uit Angola: die moesten dit 
horen! De volgende dag waren Petra en Sousa al op kantoor 
in Ede. Hier is een goede samenwerking uit voortgekomen. 
Er zijn inmiddels veel boeren getraind en de weg daartoe is 
een wonder te noemen! 

Christian vroeg of ik wilde meegaan naar Malawi. Hetgeen is 
geschied in 2019. Ik heb daar wonderen zien gebeuren, prijs de 
Heer! Het is een groot wonder dat er zoveel in korte tijd gerealiseerd is. 
Vanuit zoiets kleins zijn grote dingen ontstaan. Alle eer aan onze grote God en Heiland! 
 
Wat ik overigens erg mooi vind, is dat er bij de projecten van Tree of Life wordt 
samengewerkt met broeders en zusters van diverse kerkelijke richtingen, zonder aanzien 
des persoons!’

Wim Poort, Tree of Life ambassadeur

Wonder van vermenigvuldiging
‘Sousa runt een compostfabriek in Luanda, Angola. Het ministerie van landbouw had hem 
gevraagd om voor 29.000 boeren compost te leveren. Het budget kwam echter niet. We 
ontdekten dat alleen compost niet de oplossing was voor deze boeren die veelal te lage 
opbrengsten hebben. Ze hadden training nodig in een duurzame 
wijze van landbouw. 

In 2019 zijn Sousa en ik (Petra) getrouwd en waren op 
verlof in Nederland. We zochten naar een organisatie die 
ons kon helpen. Via Wim Poort kwamen we in contact met 
Tree of Life. Op donderdag kregen we een presentatie 
over Foundations for Farming (FFF). Dit klikte! Op vrijdag 
vlogen we terug naar Angola. 

Op maandag gaf het ministerie budget vrij voor de compost en voor de training van 29.000 
boerengezinnen in FFF. Tree of Life bracht ons in contact met World Seed Program. Van 
hen kregen we zaden voor alle 29.000 families! Met steun van FFF hebben we toen eerst 
3371 trainers getraind. In de zes maanden erna 29.000 boerengezinnen. Alle mensen 
hoorden het Evangelie en kregen een kans om te groeien in voedselzekerheid. 

Zo is het een enorme zegen voor ons geweest dat Tree of Life onze partner is geworden. 
We zien hen als onze mentor en ervaren hen als een open organisatie. Ze hebben 
met ons meegedacht over hoe onze visie handen en voeten te geven. We zijn op dit 
moment bezig met het bouwen van een gezondheids- en trainingscentrum, gericht 
op voeding en familie. We gaan door in het vertrouwen dat onze God ons zal helpen.’ 
 
Sousa & Petra Jeronimo, veldwerkers Angola



Impact voor de eeuwigheid
‘Onze familie werkt nu ruim vier jaar in Oeganda en soms voelt het eenzaam, omdat de 
mensen thuis vaak de uitdagingen en vreugden van het leven en werken in het buitenland 
niet volledig begrijpen. Het is geweldig 
om gelijkgestemden zoals Tree of 
Life in ons team te hebben. Mensen 
die dezelfde visie hebben om God 
te verheerlijken door Zijn Koninkrijk 
hier op aarde op te bouwen. En 
tegelijkertijd zich ook kunnen vinden in 
de verschillende uitdagingen hier. 

We stellen hun steun en aanmoediging 
op prijs bij het uitzoeken van de beste 
manier om de lokale gemeenschap te bereiken en met hen samen te werken, Met als doel 
om hier en nu en voor de eeuwigheid impact te hebben op mensen in armoede.’

Kate & Gertjan Flikweert, veldwerkers Oeganda

Hoop voor jongeren
‘Ons gezin werkt nu sinds vijf jaar op Curaçao. Vanuit een kerk doen we jeugdwerk en 
zetten ons in voor kinderen. Mede via Tree of Life kregen we visie om jongeren ook 
beroepstraining aan te bieden. In de zomer van 2021 bezochten Darryl en Hazel Edwards 
ons. Zij zijn Foundations for Farming trainers. Dat ze op Curaçao aankwamen was een 
wonder op zich. Uitdagingen met Covid-testen en een paspoort stonden een verblijf in de 
weg, maar alle hordes werden door God op wonderlijke wijze genomen.

Het bezoek van Darryl en Hazel was kort, maar bijzonder leerzaam. In de 5 dagen die 
we samen konden doorbrengen hebben we gewerkt aan compost maken, wormen 
kweken en een wicking bed bouwen. Met deze dingen zijn we hard aan de slag gegaan 
en ook zijn onze jongeren enthousiast geworden om mee te helpen. We hebben nu twee 
composthopen staan en deze worden wekelijks gedraaid door de jongeren. 

Gods timing was ook wonderlijk, precies in de vakantieperiode waren er jongeren 
beschikbaar en enthousiast om mee te helpen. In de afgelopen maanden zijn we uitgebreid 
met een kippenhouderij, een kwekerij voor dragon fruit en meerdere wicking beds voor 
groenten. Zo bouwen we samen aan zelfvoorzienendheid en een hoopvolle toekomst voor 
de jongeren. ’

Lucas en Esther van Twillert, veldwerkers Curaçao



De groei in het projectwerk vroeg ook groei in het ondersteunende werk. 

Coaching, gebed, netwerken, visie en projectontwikkeling, maar ook (financiële) 

administratie, fondsenwerving, PR, beheer enz. Er komt meer bij kijken dan 

je soms denkt! Pieter en Christian vulden dit samen in. Leigh kwam het team 

versterken in 2018 en Hedwig begin 2021. Als afsluiting van dit boekje vertellen 

Leigh en Hedwig van hun ervaringen van het letterlijk ‘achter de schermen’ 

zitten.

Wekelijkse wonderen
‘Hoewel ik niet direct op het zendingsveld werk en alleen op afstand contact heb met 
mensen in armoede, mag ik bijna wekelijks getuigenissen horen. Dit 
is een groot voorrecht. Ik zie hoe God gebeden verhoort en op 
wonderbaarlijke wijze voorziet. 

Ik zat op de eerste rij toen God ons leidde naar de boerderij 
in Malawi en beleefde hoe de samenwerking met Canada 
tot stand kwam. Ik luister naar verhalen over levens die 
worden getransformeerd door discipelschap en duurzame 
landbouw. Ik mag meewerken om banen te creëren en genieten 
als deze mensen toegewijde boeren, trainers, bouwvakkers, kinder- en 
jeugdwerkers worden. 

Ik verheug me als ik zie hoe kwetsbare ouderen worden bemind en van voedsel worden 
voorzien. Ik ben blij als ik hoor dat vele kinderen worden gevoed en toegerust en hoe 
honderden jongeren deelnemen aan sportprogramma’s - een ongelooflijk platform voor 
evangelisatie. Ik heb deel uitgemaakt van een spannend app-ontwikkelingsproces voor 
zowel de lokale boer als de trainer. 

Dit alles maakt me nederig en doet me beseffen dat we slechts Zijn handen en voeten 
zijn. Dit kan niet door onze eigen inspanningen. Alleen God, door Zijn genade kan dit 
doen. Ik kan niet wachten om meer te horen over Gods voorziening en transformatie van 
mensenlevens in de komende jaren!’ 

Leigh Doest, Tree of Life project team 



Van droom naar werkelijkheid
‘In 2014 kwam ik voor het eerst in contact met Christian. We waren allebei vrijwilliger op een 
christelijke conferentie. We raakten aan de praat over Charity Hands en ik vond het idee 
‘samen werken aan een hoopvolle toekomst’ gelijk heel mooi. De jaren erna onderhielden 
we sporadisch contact. 

Halverwege het jaar 2020 droomde ik op een nacht dat ik contact moest opnemen met 
Christian. De volgende dag belde hij mij met de boodschap: “Ik had het idee dat ik je moest 
bellen.” Dat vond ik heel wonderlijk, we hadden elkaar anderhalf jaar niet gesproken. Hoe 
groot is de kans dat een droom direct opvolging krijgt?
 
Christian praatte me bij over de laatste ontwikkelingen en nodigde me uit om een keer te 
komen kijken. Er was zoveel te doen – zoveel leuk werk! Ik ben vrijwel direct begonnen als 
vrijwilligster met het ondertitelen van video’s met een aantal getuigenissen van mensen 
die vertelden wat de impact is van de landbouw training die ze volgden. Ik werd (en word) 
zó enthousiast van de hoop die deze mensen hebben door de trainingen en hoe ze deze 
hoop doorgeven in hun omgeving. 

Sinds begin 2021 ben ik officieel zo’n anderhalve dag per week aan de slag voor Tree 
of Life. Het is elke week weer een wonderlijk mooi voorrecht om via tekst en taal alle 
gebeurtenissen in verschillende landen vast te leggen en over te brengen!’
 
Hedwig van Dijkhuizen, Tree of Life PR team

Woorden van dank
Zoals gezegd, is dit boekje in de eerste plaats geschreven om God de eer te geven die 
Hem toekomt. Hem zij alle lof en dank en eer. Zonder Hem was er niets.
Dank U trouwe God en Vader voor al Uw wonderen! Dank U dat U eenvoudige mensen wilt 
gebruiken om van Uw liefde te delen. 

Een dankwoord is hier ook op zijn plaats naar alle gevers die achter ons staan. Kostbare 
mensen die tijd, geld, advies, netwerken en gebed hebben gedeeld - al deze jaren. 
Een ieder is bij God bekend en zal van Hem op Zijn tijd loon ontvangen. We weten ons 
gezegend, om tot zegen te zijn! 

We willen alle mensen die betrokken zijn bij het werk van stichting Charity Hands / Tree 
of Life bedanken voor de financiële ondersteuning, de inzet en het vertrouwen in de 
stichting. Wij hopen nog vele jaren samen te kunnen bouwen aan het Koninkrijk van God 
in de harten van mensen in armoede.

Namens het gehele Tree of Life team

Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 

bij spotters niet aan tafel zit, 
maar vreugde vindt in de wet van de Heer 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 

Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 

Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 

Alles wat hij doet komt tot bloei 
 

Psalm 1:1-3
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