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“Leer ons de waarde van elk ding te zien,
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen.”
– Gebed van Paus Franciscus in de milieu-encycliek Laudato Si

INTERVIEW

HART VOOR DE SCHEPPING… VER WEG EN DICHTBIJ

M

et passie en gedrevenheid hebben Jaap en Esther
Gijsbertsen zich met hun drie jonge kinderen
anderhalf jaar lang ingezet voor natuurbehoud in
Kenia. Inmiddels zijn ze weer neergestreken in Nederland.
Hun nieuwe huis in Amerongen ruikt nog naar de verf en
is sober ingericht. In de vensterbank ligt een prachtige
zeeschelp die herinnert aan hun avonturen aan de
Keniaanse kust.
Onder het genot van een kop verse Keniaanse thee met een
brok oer-Hollandse speculaas blikken Jaap en Esther terug
op de afgelopen twee jaar: ‘In het najaar van 2013 stonden
we op het punt om met ons gezin naar Libanon af te reizen,
maar op het laatste moment ging dat niet door. Toen kwam
vanuit A Rocha Internationaal het verzoek of we voor een
jaar naar Kenia wilden gaan om ons daar in te zetten voor
natuuronderzoek en -bescherming. Dit werk paste goed
in ons profiel en binnen drie maanden zaten we in dit
Afrikaanse land. Daar werden we gastvrij onthaald door het
A Rocha Kenia-team op het veldstudiecentrum Mwamba.
Aan de rand van deze community gingen we wonen en
werken.’
‘Al snel liepen we tegen een groot cultuurverschil aan. Als
Nederlanders zijn we gewend om ons werk te organiseren
en doelen te stellen. Maar in Kenia werken ze ad hoc,
probleemgericht en relationeel. De onderlinge band is
belangrijker dan het behalen van doelen. Zo waren er te
veel lopende projecten en was er niet altijd genoeg budget.
Daarom hebben we in het begin met een frisse blik alle
projecten doorgenomen en prioriteiten en doelen gesteld.
Natuurlijk deden we dit samen met de lokale medewerkers
om de goede sfeer en betrokkenheid te bevorderen. Zo
zijn we een onderzoek gestart naar het leefgebied van
een bijzondere uilensoort. Door toenemende vraag naar
landbouwgronden werd steeds meer bos gekapt en is het

leefgebied van deze vogel bedreigd. Daarom hebben we
vanuit het programma ‘Farming Gods way’ boeren in de
omgeving benaderd en getraind in het duurzamer beheren
van hun gronden. We hebben vanuit het Bijbelse principe
van goed rentmeesterschap proefpercelen aangelegd om de
opbrengst te verbeteren en dat had resultaat.’
Andere ogen
‘Een ander speerpunt van ons werk bestond uit natuuren milieueducatie. Niet alleen de boeren waren namelijk
verantwoordelijk voor ontbossing. Ook de andere ‘locals’
kapten hout, vooral om te verkopen en zo de schoolbeurs
van hun kinderen te bekostigen. Daarom hebben we veertig
dorpen in de omgeving bezocht om met de Kenianen
in gesprek te gaan. We boden hen de kans om het bos
te beschermen in ruil voor een studiebeurs (vanuit het
ASSETS-programma). We leerden hen dat het kappen van
één boom gevolgen heeft voor het hele bos en de dieren die
er wonen. Dit motiveerde hen enorm om geen hout meer
te kappen voor de verkoop. Daarnaast gingen we samen
op expeditie in het bos om strikken te lokaliseren en te
verwijderen. Dankzij deze ervaringen zijn de Kenianen met
andere ogen naar de natuur gaan kijken.’
‘Ten slotte hebben we ook op het maritieme vlak
onderzoeksprojecten ontwikkeld tot concrete
beschermingsprogramma’s. Zo zijn we met lokale vissers
in gesprek gegaan over verduurzaming van de visserij. Ze
waren gewend om met grote sleepnetten te vissen en in
korte tijd veel vis binnen te halen. Maar dit zorgde voor
overbevissing en beschadiging van het kwetsbare koraalrif.
We maakten hen ervan bewust dat door deze manier van
vissen op lange termijn helemaal geen vis meer overblijft.
Vervolgens gingen wij vanuit A Rocha op zoek naar sponsors
die een meer duurzame visserij mogelijk maakten.’

Gemakzucht
Uiteindelijk zijn Jaap en Esther een half jaar langer in
Kenia gebleven om lopende projecten af te ronden en
werkzaamheden goed over te dragen. Nu terug in Nederland
begint het gezin langzaam z’n draai te vinden, al missen
ze de mensen en een oceaan op loopafstand. Jaap heeft
zijn oude werk als ecologisch adviseur weer opgepakt.
Hoe ervaart hij het om vanuit de ruwe en weerbarstige
natuurbeschermingspraktijk in Kenia weer aan de slag te
gaan in het aangeharkte Nederland? ‘In Kenia waren we
echt op het scherpst van de snede bezig met het behoud
van ernstig bedreigde diersoorten. Er zijn daar wel regels,
maar die worden wegens corruptie niet gehandhaafd.
Veel dieren zouden definitief van de biodiversiteitskaart
verdwijnen als de laatste boom wordt geveld.
Natuurbescherming kan daarom in Kenia het verschil
betekenen tussen leven en dood. Daarentegen hebben
wij hier in Nederland een robuuste flora- en faunawet en
Europese regelgeving ter bescherming van natuurgebieden.
Ook zijn er veel professionele organisaties die zich inzetten
voor natuurbehoud, waardoor wij hier onbezorgd van
natuurschoon kunnen genieten. Dat is natuurlijk een
luxepositie, maar daarin schuilt direct het gevaar van
gemakzucht. De zorg voor de natuur en het milieu kan voor
ons naar de achtergrond verdwijnen omdat we denken
dat anderen het wel doen. Daarnaast zijn de gevolgen van
bijvoorbeeld klimaatverandering voor ons minder merkbaar
dan voor een minder welvarende Keniaan.’
Positieve beweging
‘Daarom is het werk van A Rocha in zowel het verre Kenia
als ons kleine Nederland zo belangrijk. In Kenia vingen we
in het bos voorzichtig een prachtige, kleurrijke vogel. Deze
vogel mochten de mensen van dichtbij bewonderen en
aanraken. Op dat moment kwam deze ‘gewone’ vogel voor
hen dichtbij. Dit prachtige schepsel raakte hun hart. Ze

gingen echt anders naar huis, bewust van het feit dat je niet
zomaar een boom moet kappen. Datzelfde effect bereikt A
Rocha hier in Nederland met de lokale natuurwerkgroepen.
Als mensen op de hei in de buurt vliegdennen weghalen en
ze zien dat het landschap daardoor opbloeit, raakt dit hun
hart. Tegelijkertijd werkt het als een vliegwiel en worden ze
in beweging gezet om zorgzamer met de schepping te leven:
beter afval scheiden of stemmen op een partij die zich inzet
voor natuurbehoud.’
‘Om deze positieve beweging te versterken help ik op dit
moment A Rocha bij het uitwerken van een nieuwe ambitie.
Onder de titel ‘Hart voor de schepping’ willen we kerken,
kringen en mensen bereiken en in beweging zetten. Het
project ‘Hart voor de schepping’ rust op drie belangrijke
pijlers: Verdieping, Beleving en Doen. Voor de pijler
‘Verdieping’ bouwen we aan een grote open source database
vol (bijbel)studiematerialen en inspiratie over zorgdragen
voor de schepping. Hieruit kunnen mensen of kerken
vrij uit putten en op hun beurt zelf een bijdrage leveren.
Binnen de pijler ‘Beleving’ willen we kerken en individuen
stimuleren om de natuur in te trekken en de schepping te
ontdekken en te beleven. Ten slotte is er de pijler ‘Doen’,
waarbij we kerken willen helpen om hun gebouwen en
grond te beheren vanuit de vraag: ‘Hoe kan deze plek
bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit?’. Wat
is er nou mooier dan bijvoorbeeld je eigen kerkmoestuin
of gierzwaluwen onder je pannen?’ Met deze bevlogen
woorden licht Jaap al een klein tipje op van de sluier. In
een volgende nieuwsbrief meer over dit nieuwe project dat
vanaf het voorjaar van 2016 verder wordt uitgerold.
Tekst: Jos Vink
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SABBATSJAAR
COLUMN

In 2015 had mijn stukje land recht op een jaar
lang rust. Van 2009 tot en met 2014 mocht ik
het land bezaaien en mijn wijngaard snoeien.
Wat is dat sabbatsjaar ook weer? Om de zes
jaar moet het volk Israël het land een jaar
rust geven. Het zevende jaar is een rustjaar
voor het land en een heilig jaar voor God. Het
‘land’ betekent hier de grond, de mensen en
de dieren. Men mag in het zevende jaar niet
oogsten, maar wel van het land leven samen met
de slaven, weduwen en wezen, vreemdelingen die
verdwaald zijn zeker, de vogelen van de hemel en
het kruipend gedierte op de aardbodem. God zorgt
er wel voor dat de oogst in het zesde jaar voldoende
is om het zevende jaar en het achtste jaar te
overbruggen. Want inzaaien en snoeien mocht pas
weer in het achtste/eerste jaar. Lees het maar eens
na in Leviticus 25.
Dus hebben we de appels en peren geconserveerd,
links en rechts uitgedeeld en de rest laten liggen
voor woelratten, veldmuizen, wespenkoninginnen
en kramsvogels. De niet nagelezen aardappeloogst
van vorig jaar leverde toch een paar kilo knollen op.
De bijen overwinteren nu op hun eigen gemaakte
honing in plaats van suikerwater en de schapen van
de naburige schaapherder doen zich binnenkort te
goed aan het overgebleven gras.
De rode draad in de hele landbouwwetgeving van
Mozes is de afhankelijkheid van God. Dat geldt voor
mens en dier. Het is nogal een risico: rekenen op
een goede zesde oogst en twee jaar potverteren.
Dat is het ook vandaag de dag met de alarmerende
berichten over een groeiende wereldbevolking
en honger!
Als ik om mij heen kijk zie ik wintergraan, gras en
maïs voor veevoer, bieten voor de suikerfabriek en
fruit en uien voor de export. Maar veldleeuweriken
vinden niks meer op de akkers en ganzen worden
verjaagd. Hoever zijn we gekomen als we God
niet meer de kans geven de vogels te voeden
(Mattheüs 6: 26)?

— Nanning-Jan Honingh is betrokken
bij A Rocha Zeeland en beheert een
hectare landbouwgrond volgens
oudtestamentische richtlijnen

ACHTERGROND
GEBED

VOOR DE SCHEPPING
Almachtige God,
u bent overal aanwezig,
in de uitgestrektheid van het heelal
en in de kleinste van uw schepselen.
Teder omarmt u alles wat bestaat.
Stort de kracht van uw liefde in ons uit,
zodat wij leven en schoonheid beschermen.
Vervul ons met vrede,
zodat wij als broers en zussen leven
en niemand kwaad doen.
God van de armen,
help ons te redden
wat op deze aarde in de steek gelaten
en vergeten is,
maar wat in uw ogen zo kostbaar is.
Genees ons,
zodat wij de wereld beschermen
en niet uitbuiten,
zodat wij schoonheid zaaien
en niet vervuiling en vernietiging.
Raak de harten aan
van hen die enkel winst zoeken
ten koste van de armen en de aarde.
Leer ons de waarde van elk ding te zien,
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen
en gaan inzien dat wij,
op onze weg naar uw oneindig licht,
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.
Dank dat u elke dag met ons bent.
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd
voor recht, liefde en vrede.
Gebed uit ‘Laudato Si’, de milieu-encycliek van Paus Franciscus.
Vertaling: Gerrit Riemer

A ROCHA ACTIEF
NIEUWE INITIATIEVEN
IN VOGELVLUCHT

Het netwerk van lokale A Rocha groepen die
natuurgebieden adopteren en er werken aan
natuurbeheer en –monitoring, breidt zich gestaag uit.
Er zijn nu elf groepen, in enkele andere plaatsen zijn
de eerste stappen gezet voor een nieuwe groep. Wat
hebben drie recent opgerichte A Rocha groepen de
afgelopen tijd gedaan? En wat zijn hun plannen voor
het komende jaar?

NATUUR BRENGT ONS DICHTER BIJ DE SCHEPPER.

Gijsbert Pellikaan, A Rocha Den Haag

In juli 2014 zijn wij met een kerngroep
van drie mensen gestart met een lokale
A Rocha groep in Den Haag. Vanaf
die tijd bedenken en organiseren we
verschillende activiteiten, zoals een
‘bring-and-share-maaltijd’ in het
buurtcentrum, verdiepingsavonden
over de schepping, excursies,
wandelingen langs de Haagse Beek en
een fruitplukdag in een boomgaard.
Op de natuurwerkdag van vorig
jaar november hebben we in een
eendenkooi gewerkt. En onze laatste
activiteit was een slootvismiddag
voor kleine kinderen. Daar konden
ze lekker scheppen in het water en
de beestjes en planten bekijken die
werden gevangen.

Als werkgroep verwonderen we ons
telkens weer over de mooie dingen in
de natuur om ons heen. Het is de kunst
om er bewust van te genieten en het
brengt ons dichter bij onze Schepper.
Zo dagen wij als A Rocha ook in Den
Haag mensen uit om met ons mee te
doen. Want met Jezus is er hoop voor
deze wereld!
We willen onze werkgroep verder
promoten onder met name kerkleden
en een waaier van activiteiten blijven
aanbieden. Rond een plas in het
Westduinpark gaan we een stuk
natuur adopteren. Daar willen we
volgend jaar regelmatig onze handen
uit de mouwen steken en broedvogels
inventariseren.

WERKEN VOOR DE ZANDHAGEDIS
OP VOORMALIG DEFENSIETERREIN
John Smits, A Rocha Ede-Bennekom

A Rocha Ede-Bennekom is in
maart 2014 gestart met een groep
van 7 mensen. Intussen werken
we maandelijks met zo’n twintig
betrokkenen. Onze werkplek is
de Fransekamp, een voormalig
Defensieterrein verborgen in het bos.
Het werk dat wij tot nu toe hebben
uitgevoerd bestaat uit het verwijderen
van bosopslag en het zagen van kleine
bomen en struiken. Doel is om de
heide – biotoop van de zandhagedis
- volop de kans te geven zich te
handhaven.
Wij willen in 2016 doorgaan met
leren te herkennen van wat er groeit
en vliegt. Het beheer zal bestaan uit
maaien en beperkt plaggen. Wij willen

investeren in het verbreden van ons
netwerk en uitnodigend zijn. We
denken aan een picknick op zondag of
een hagenpreek en dan stilstaan bij de
rijkdom van de schepping.
Volgend jaar willen wij bovendien onze
slagkracht vergroten. De gemeente
Ede (eigenaar van het terrein) wil ons
helpen met een cursus kettingzagen.
Met hulp van geldige certificaten
zullen wij effectiever kunnen werken
aan natuurbeheer. Verder hebben
wij andere ideeën zoals het plaatsen
van eenvoudige houten banken
van waaruit je kunt genieten van
de natuur. In het voorjaar gaan wij
bovendien roofvogels ringen!

ACTIEF IN DE BUURT

Kees Rosenbrand, A Rocha Enschede

A Rocha Enschede is in 2013
van start gegaan met een eerste
verwonderwandeling in het
Haaksbergerveen, een natuurgebied
tegen de Duitse grens. Intussen heeft
de lokale groep activiteiten achter
de rug in verschillende Twentse
natuurgebieden. We werkten aan
het open houden van de heideveldjes
in het Aamsveen. Gewapend met
prikstok gingen we op zoek naar
zwerfvuil in het kader van de
actie ‘Jij maakt de buurt’ van de
gemeente Enschede. Op de landelijke
natuurwerkdag zijn aan de slag
geweest om voor voorkomen dat
een kikkerpoel op landgoed Groot
Bruinink overwoekerd raakt.

Voor zeven samenwerkende
gereformeerde kerken in Enschede
hebben we een thema-avond
georganiseerd over ‘Stad in bloei’.
In alle kerken is die zondag eerst
over het thema gepreekt aan de
hand van het themapakket van
A Rocha. Het programma van de
thema-avond omvatte workshops
over natuurbescherming, duurzame
kleding en voedsel en over
afvalscheiding door Twentemilieu.
In 2016 gaan we in dit spoor verder.
Er staat al een natuurwerkdag en een
excursie in de planning. En in mei
overwegen we voor het eerst een
hagenpreek te organiseren!

Onze waarden
A Rocha is een christelijke
natuurbeschermingsorganisatie. De naam A Rocha,
‘de rots’, verwijst naar de locatie van het eerste
natuurbeschermingscentrum in Portugal. De vijf
uitgangspunten van A Rocha zijn:
CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen,
is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de
zorg over zijn schepping aan mensen heeft
toevertrouwd.
CONSERVATION: We combineren
natuurbescherming met natuuronderzoek en
natuureducatie.
COMMUNITY: We bouwen aan goede relaties met
elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.
CROSS-CULTURAL: We maken gebruik van de
inzichten en vaardigheden van verschillende
culturen.
COÖPERATION: We werken samen met veel
anderen die zich inzetten voor een duurzame
wereld.

A ROCHA LOKAAL
Op de landelijke natuurwerkdag was A Rocha actief op 9 locaties
door het hele land. Voor het eerst ging A Rocha aan de slag in een
duinreservaat (Westduinpark, Den Haag). A Rocha Zwolle bouwde
opnieuw een otterholt (schuilplaats voor otters). Veel kinderen
(waaronder een groep scouts) hielpen een handje mee in het
natuurbeheer. Voor een impressie en meer foto’s van de Landelijke
Natuurwerkdag: zie www.natuurwerkdag.nl.

Comité van Aanbeveling
Reinier van den Berg weerman/meteoroloog
Wouter van Dieren Club van Rome | Leonard
Geluk Voorzitter CvB Haagse Hogeschool
Bob Goudswaard econoom | Jan Huygen
plattelandsondernemer/filosoof | Edward de
Kam directeur Youth for Christ Europa, MiddenOosten en Noord-Afrika | Anastasia Kellermann
duurzaamheidsadviseur | Stefan Paas hoogleraar
missiologie | Wim Rietkerk l’Abri Nederland |
Edith Schouten auteur/natuurliefhebber | Dick
Stellingwerf oud-burgemeester Lemsterland
| Jeroen Sytsma gereformeerd predikant
Middelburg | Arie van der Veer vogelliefhebber /
programmamaker Evangelische Omroep | Martine
Vonk duurzaamheidsadviseur
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Stichting A Rocha Nederland
Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
Tel: 033-4726722
nederland@arocha.org
www.arocha.nl (Nederland)
www.arocha.org (internationaal)
Inschr. nr. K.v.K. Amersfoort 32095673
IBAN NL94INGB0009476780

Contactgegevens lokale A Rocha groepen:
A Rocha Assen: arocha.noordnl@gmail.com. A Rocha Zwolle:
zwolle@arocha.org. A Rocha Deventer: deventer@arocha.org.
A Rocha Enschede: enschede@arocha.org. A Rocha Gelderse Poort
(Arnhem): gelderse.poort@arocha.org. A Rocha Ede-Bennekom:
bennekom@arocha.org. A Rocha Heuvelrug (Veenendaal):
heuvelrug@arocha.org. A Rocha Amersfoort: amersfoort@arocha.org.
A Rocha Groene Hart (Gouda): groene.hart@arocha.org. A Rocha
Den Haag: denhaag@arocha.org. A Rocha Zeeland: zeeland@arocha.org.

