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De figurant vertelt weer… 

Diep…diep dankbaar!!  

(“Eyalama noi” zeggen ze dan in Oeganda) 

Als stichting de Figurant zijn we diep, diep dankbaar. In 2000 hebben we toen als piepjonge stichting 

een bijeenkomst georganiseerd in Goes, op een zaterdagmiddag. Mijn zus, Els van Teijlingen, deelde 

haar droom om een huis te beginnen voor kinderen die tussen wal en schip vielen in Oeganda. Zij 

had Sarah als 3 jarig meisje ontmoet tijdens een mobile clinic, toen ze mensen op HIV+ 

controleerden. 

 Sarah, 2001 werd het eerste kindje van Amecet. https://youtu.be/QOcYdktjZ2Y  

Dat was het begin van Amecet. Ik heb daar wat gezongen, er was een rad van avontuur, interviews 

en verkoop van Cd’s. En die avond was er meer dan 10 duizend gulden binnen. Het land kon worden 

aangekocht…het verhaal kon beginnen! 

Nu zijn we meer dan 20 jaar verder. Ik heb vele keren het verhaal van Sarah verteld en gezongen. En 

natuurlijk gingen alle concertjes en kerkdiensten niet over Amecet alleen, maar het was altijd iets op 

de achtergrond. Dat we iets kunnen betekenen in de wereld, dat we in 1 wereld leven. Dat de ander 

altijd belangrijk is en meetelt. En dat vanuit het goede nieuws van Jezus de zorg voor de arme, de 

wees en de weduwe essentieel is. En wij mogen helpen om zo zout en licht te zijn. 

              

https://youtu.be/QOcYdktjZ2Y


Zo hebben we in die 20 jaar Amecet mogen dienen. En dat konden we alleen maar doen door jullie 

allemaal. Want er is altijd steun geweest: door gebed, door kaartjes of een doos versturen met 

goederen, door collectes, door giften, door naar Oeganda te gaan als vrijwilliger…etc., etc.. 

En jullie zijn trouw geweest. Daarom zijn we diep dankbaar. 

Woensdag 15 december jl. is er in Amecet een dankdienst geweest waar de medewerkers van 

Amecet stil gestaan hebben bij het 20 jarig bestaan van dit kinderopvangwerk. Els heeft de 

geschiedenis kort behandeld en gewezen op de trouw van God in die afgelopen jaren. Er zijn 

dieptepunten geweest, er zijn kinderen overleden, er zijn fouten gemaakt…maar er zijn meer dan 

1000 kinderen geholpen. Indirect is dat getal nog veel groter. Het werk is tot zegen geweest! Er is 

huisbezoek, samenwerking met een polikliniek en ziekenhuis, voedselprogramma’s, 

gevangenisbezoek…Amecet is nu één van de kinderopvanghuizen die door de Oegandese overheid 

hoog genoteerd staat en regelmatig als voorbeeld wordt gebruikt.  

 

En het werk gaat door…ondanks de lockdown, de COVID, de armoe komen er nog steeds nieuwe 

kinderen naar Amecet. Soms heel klein, nog maar net geboren. Er zijn ook kinderen, die geen familie 

hebben, die een veilige weg vinden naar adoptiegezinnen binnen Oeganda. 

Dit alles maakt ons dus dankbaar, lieve mensen. Heel hartelijk dank voor jullie steun, ook de 

afgelopen tijd weer. Als cadeautje geven we Amecet wat geld om gebouwen op te knappen zodat het 

kinderopvangwerk weer jaren vooruit kan. Een duurzaam cadeau! 

                         

De komende kerst zal weer anders zijn dan we ons gedroomd hadden. Maar vergeleken met veel 

plekken op de wereld hebben we het nog steeds goed, algemeen genomen. Laten we ons richten op 



wat wél kan. We wensen jullie hoopvolle dagen met geloof en liefde! En dat de boodschap van “God 

met ons” gedeeld kan worden, in onze eigen omgeving en in Oeganda! 

Namens de medewerkers van Amecet en het bestuur van stichting de Figurant, wens ik jullie een 

vredevol 2022 toe… 

Theo van Teijlingen 

    

   

Voor meer info: 

www.defigurant.nl 

https://www.amecet-childrenshome.com/blog  (Blog van Els in het Engels) 

…Geef dat de bron nooit verdrogen zal 

Geef mij dat eeuwig lied van ’t water 

Geef ons de kracht, de glimlach van het kind 

Dat droomt in de zon, van nu en later… 
(Fragment songtekst : De dubbele rivier https://youtu.be/ooeO39QRCzM ) 
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