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Wij zijn A Rocha
Een beweging van christenen die zich wereldwijd inzet voor natuurbehoud en duurzaam leven. In Nederland 

werken we met lokale groepen aan natuurbehoud en -ontwikkeling. Onze diepste motivatie is de Schepper, die 
al het leven met liefde heeft gemaakt en die de aarde aan de zorg van mensen heeft toe vertrouwd. Wij gaan 

voor verwonderen, zorgen en beschermen. Onze missie is groen geloven  groen geloven heel gewoon te maken.

Een bekend gezegde is dat de toekomst toebehoort 
aan de jeugd. Als het om het klimaat gaat, is dat 
een absolute waarheid. We kunnen ontzettend 
dankbaar zijn dat de jeugd zich dat realiseert. 
Duizenden jongeren gingen de afgelopen maand 
naar de klimaattop in Glasgow, te voet, liftend, per 
boot of trein. Zij protesteerden daar tegen het gebrek 
aan daadkracht van regeringsleiders om de nodige 
maatregelen te nemen. Zelf was ik ook aanwezig in 
Glasgow. Ik vond het hartverwarmend om overal in 
de stad groepen jongeren te zien met spandoeken, 
megafoons en muziekinstrumenten. 

Als we de effecten van temperatuurstijging nog 
enigszins binnen de perken willen houden, is er nu per 
direct actie nodig. De gevolgen van natuurrampen 
hebben grote effecten op aarde. Overstromingen, 
stormen, bosbranden en zeespiegelstijging leiden tot 
verlies aan leefgebied voor mensen, dieren en planten. 
Je zou het oneerlijk kunnen noemen dat vooral armere 
regio’s en de meer kwetsbare ecosystemen er het 
meeste last van hebben. Maar ook Nederland is zeker 
niet veilig. Denk maar eens aan de overstromingen in 
Limburg afgelopen zomer.

A Rocha, samen met Climate Stewards, steunde op 
de klimaattop de schreeuw om hulp van de jeugd. Ze 
pleitte ervoor dat ‘Nature-Based Solutions’ de beste 
manier zijn om klimaateffecten te minimaliseren. 
Klimaatactie start bij het beschermen en herstellen 
van ecoystemen zoals bossen, veengronden en 
oceanen. Hoewel veengronden maar 3% van het 
wereldwijde landoppervlak bevatten, bevatten ze bijna 
30% van de wereldwijde hoeveelheid koolstof op land. 

Veel mensen weten niet dat de bodem grof gezegd 
twee keer zoveel koolstof bevat als alle bossen en 
oerwouden samen. Nederland bestaat voor een groot 
deel uit veengrond en heeft een belangrijke opgave om 
door grootschalige vernatting van bodems uitstoot 
van CO2 om te draaien in opname van CO2.

Maar A Rocha zou A Rocha niet zijn, als ze ook niet 
een woord van hoop deelde tijdens de klimaattop in 
Glasgow. Vanuit de oproep tot naastenliefde is het 
belangrijk dat wij in actie te komen voor jongeren, 
armen en kwetsbaren. Daarbij ligt onze hoop in Jezus, 
de Zoon van God. In de Bijbel staat dat Jezus’ dood en 
opstanding de hele kosmos redt. Het heelal, de sterren 
en planeten, de aarde, mensen, dieren en planten, 
alles ligt in zijn hand. Een grotere troost is er niet.

Er gaan steeds meer stemmen op om de jeugd niet 
alleen de toekomst te gunnen, maar ook het heden. 
Waarom zouden jonge mensen geen deel kunnen 
nemen aan beslissingen nu die over hun toekomst 
straks gaan? Laten we hopen dat een volgende 
klimaattop een grote stap in die richting zal zijn. Aan 
mijn dochtertje zal het in ieder geval niet liggen.

ColofonColofon
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GROEN LICHTGROEN LICHT

Verandering van het klimaat houdt ons allemaal erg bezig. Tijdens de recente klimaattop in Glasgow was het Verandering van het klimaat houdt ons allemaal erg bezig. Tijdens de recente klimaattop in Glasgow was het 
onderwerp voortdurend in het nieuws. Niet alleen in het 8-uur journaal, maar ook in het jeugdjournaal. En sinds onderwerp voortdurend in het nieuws. Niet alleen in het 8-uur journaal, maar ook in het jeugdjournaal. En sinds 

dat gebeurt, is mijn lieve 7-jarige dochter veranderd in een klimaatactivist. Regelmatig loopt ze door het huis om dat gebeurt, is mijn lieve 7-jarige dochter veranderd in een klimaatactivist. Regelmatig loopt ze door het huis om 
overal de lampen uit te doen, ook in de kamers die op dat moment worden gebruikt. Als één van ons doucht, overal de lampen uit te doen, ook in de kamers die op dat moment worden gebruikt. Als één van ons doucht, 

staat ze naast ons met een stopwatch: langer douchen dan 1 minuut wordt niet getolereerd. En ze dwingt ons staat ze naast ons met een stopwatch: langer douchen dan 1 minuut wordt niet getolereerd. En ze dwingt ons 
om haar naar school te brengen met de fiets. Zelfs als het hard regent.om haar naar school te brengen met de fiets. Zelfs als het hard regent.

HOOP VOOR HET KLIMAAT
Duurzaam leven wordt weer een stukje overzichtelijker en 
leuker met de komst van de nieuwe Duurzame Bucketlist app! 
Via www.duurzamebucketlist.nl krijg je hem in no time op je 

smartphone. De app telt tientallen 
kleine en grotere activiteiten om te 
meten waar je staat en om samen of 
alleen verder te verduurzamen. Je kan 
namelijk in de app ook je vrienden of 
bijvoorbeeld gemeenteleden uitdagen 
om mee te doen. Want duurzaam 
leven is een uitdaging en het is 
natuurlijk veel leuker om dit samen 
te doen! De app is een initiatief van 
A Rocha, Climate Stewards, Groene 
Kerken, Micha Nederland en Stabilitas

Boekentip 
Leren van bomenLeren van bomen
Op 16 februari 2022 verschijnt 
het boek Leren van bomen van 
Mirjam van der Vegt. In dit unieke 
boek ontvang je 50 dagen lang 
een lectio divina over een boom 
uit de bijbel. Je ontdekt hoe 
bomen als gift werden gegeven 
en welke rijkdom ze je geven 
in symboliek en werkelijkheid. 
Het boek is tevens als podcast 
te beluisteren, met muziek en 
stemmen van Ronald Koops, 
Embert Messelink, Mirjam van der 
Vegt en anderen.Met de aankoop 
van dit boek ondersteun je een 
bijzonder bomenproject van 
A Rocha in Peru.

Steun A Rocha
Je kunt nu ook online doneren via onze 
website en boeken bestellen in onze 
webshop. Je steunt er het natuur-
beschermingswerk van A Rocha mee! 

Donateur worden? Maak 25 euro over op 
 IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43 tnv 
Stichting A Rocha NL, ovv je adresgegevens 
en 'nieuwe donateur'. Je ontvangt een 
welkomst pakketje en onze nieuwsbrieven.

Nieuw: Duurzame Bucketlist appNieuw: Duurzame Bucketlist app

PLASTIC FREE FEBRUARY 2020 PLASTIC FREE FEBRUARY 2020 
Deze hele maand staan we stil bij ons gebruik van (wegwerp) 
plastic en gaan we op zoek naar alternatieven. Kunnen we 
‘vasten’ van ons plasticgebruik? Ga met ons de uitdaging aan en 
maak februari plastic-vrij.

Christi in het EngelsChristi in het Engels
De Engelse versie van Eco-girl Christi is uit! ‘Science 
Geek Christy and her Eco-Logbook’ wordt inmiddels 
wereldwijd verkocht. Het verhaal speelt zich deels 
in Engeland af en Christi en haar vrienden gaan dan 
ook niet naar Terschelling, maar naar de rotskusten 
van Yorkshire op voorbereidingsweekend. Ook het 
Christi lespakket komt straks, begin volgend jaar, in 
het Engels uit. 

Harm SchotenHarm Schoten
Voorzitter A Rocha NederlandVoorzitter A Rocha Nederland
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Gewapend met een verrekijker komt Embert Messelink 
aanlopen. We gaan een rondje struinen over landgoed 
Coelhorst bij Hoogland. Hier heeft Embert menig 
uur doorgebracht met zagen, snoeien, hooien en 
met het observeren van alles wat leeft. Coelhorst 
is een voorbeeld van wat een lokale werkgroep van 
A Rocha kan betekenen voor het landschap dichtbij 
huis, vertelt Embert. Hij wijst op de houtwallen die 
A Rocha Amersfoort weer in gezonde staat heeft 
gebracht: ‘Dit vind je hier in de omgeving niet zoveel: 
kleinschalige veldjes met elzensingels en houtwallen. 
Daar foerageren vleermuizen, er schuilen spotvogels 
en reeën. Ik vind het mooi dat wij daaraan hebben 
meegewerkt. Kijk, daar gaat een torenvalk!’

Die lokale werkgroepenstructuur is binnen A Rocha 
Internationaal uniek. Andere landen zijn daar jaloers 
op. ‘Als ik het voor het zeggen zou houden, dan zou 
ik dat zeker koesteren’, zegt Embert, ‘het is heel 
laagdrempelig, je hoeft er geen specifieke kennis 
voor te hebben en je bent praktisch bezig in je eigen 
omgeving. Ik heb gemerkt dat dat veel kracht geeft 
aan ons verhaal. Als ik vertel over het belang van de 
zorg voor de schepping, kan ik laten zien dat we dat 
ook daadwerkelijk doen.’

Het goede levenHet goede leven
Coelhorst is een prachtig, kleinschalig 
coulissenlandschap ingeklemd tussen grote stad en 
platte polder. Wat ervaart Embert als hij hier op een 
zaterdagochtend staat te klussen? 

‘Dat heeft voor mij met het ontdekken van het goede 
leven te maken. Dat ik mijn geloof verbind aan een 
plek waar ik echt de handen uit de mouwen steek. 
Waar ik meewerk aan herstel en bloei. Dan ervaar 
ik hoe het leven goed is tussen God, mensen en de 
schepping. Dat begon bij mij met doen en gaandeweg 
merkte ik: hier doe ik iets wezenlijks aan op, maar 
wat precies? Het is geen bezigheidstherapie wat we 
doen. Vroeger formuleerden we het goede nieuws van 
God helemaal buiten de aardse werkelijkheid om. Het 
ging om je zielenheil. Het heeft mij heel erg geholpen 
om na te denken wat het goede nieuws is voor onze 
aardse werkelijkheid. En dat helpt mij om me te gaan 
uitstrekken naar de schepping. Laat ik daar een 
onderdeel van zijn en mijn plek innemen. ‘

‘IK DACHT VAAK: 
IK STA ERBIJ 

EN KIJK ERNAAR’

INTERVIEW

Het was mooi en intensief. Het kostte veel, maar Het was mooi en intensief. Het kostte veel, maar 
het bracht ook veel. Tijdens een wandeling, met de het bracht ook veel. Tijdens een wandeling, met de 
verrekijker in de aanslag, blikt Embert Messelink terug verrekijker in de aanslag, blikt Embert Messelink terug 
op negentien jaar A Rocha. Hij vertrekt, maar ook weer op negentien jaar A Rocha. Hij vertrekt, maar ook weer 
niet, want ach, citeert Embert zijn collega en oprichter niet, want ach, citeert Embert zijn collega en oprichter 
van A Rocha Peter Harris: ‘no one ever leaves A Rocha’.van A Rocha Peter Harris: ‘no one ever leaves A Rocha’.

Embert wijst op een dichtgegroeide greppel: ‘Kijk, dit willen 
we vrijknippen, maar eerst moeten we weten of hier een 
das woont. Zie je dat gat daar? Dat zou weleens een hol 
kunnen zijn. Met een wildcamera gaan we dat observeren. 
Er zitten hier ook vossen, maar vos en das gaan goed 
samen.’

BeginjarenBeginjaren
‘Als je al zo lang in een gebied bezig bent, krijg je er een 
bijzondere band mee,’ gaat Embert verder. ‘Dan weet 
je op den duur waar de havik broedt, waar de buizerd 
zit en vraag je je elk jaar af of de boomvalk weer 
terugkomt. Veel vrijwilligers van A Rocha Amersfoort 
hebben dat, hoewel er ook mensen zijn die het 
gewoon heerlijk vinden om na een drukke werkweek 
een ochtend buiten bezig te zijn. En dat is natuurlijk 
ook prima.’

Op weg naar de rivier de Eem vertelt Embert hoe 
hij terugkijkt op zijn tijd bij A Rocha: ‘Er is zoveel 
veranderd. Zorg voor de schepping is onder christenen 
echt een thema geworden. In de beginjaren was ik 
altijd eerst een half uur bezig om uit te leggen wat 
dat met het geloof te maken had. Terwijl ik nu aan de 
Theologische Universiteit in Kampen, waar ik colleges 
volg, het thema geregeld langs hoor komen. Tegelijk 
blijft er heel veel ontwikkeling nodig en mogelijk. Er 
zijn enorm veel kansen voor verbreding en verder 
uitbouwen.’

We kijken uit over de Eem, waar boten varen en 
fietsers passeren. ‘Misschien hadden we wat meer 
aan beleidsbeïnvloeding kunnen doen’, peinst Embert, 
‘maar dan moeten we eerst verder uitgroeien tot een 
krachtige beweging, die een nog grotere voet aan 
de grond heeft in de kerken. Dan krijgen we vanzelf 
impact. Maar over impact gesproken: we steunen nu 
grootschalige bosaanplant in Peru, dat is niet niks!’

Mooiste momentenMooiste momenten
‘Ik heb het vooral zo gaaf gevonden om een netwerk te 
vormen met allerlei mensen’, zegt Embert, terwijl we 
richting de boerderij lopen waarachter de ‘hagepreek-
boomgaard’ ligt. ‘Dat heeft me zo vaak verbaasd doen 
staan. Mensen die allerlei expertise meenamen naar A 
Rocha, gastvrijheid, natuurkennis, noem maar op. Ik heb 
zo vaak gedacht: ik sta erbij en ik kijk ernaar. Er ging ook 
zoveel buiten mij om. Die community van mensen heb ik 
als een groot geschenk ervaren.’

Embert is nu kerkelijk werker in de Westerkerk in 
Amersfoort. Op termijn wil hij predikant worden. 
Dat ligt in het verlengde van zijn werk voor A Rocha, 
vindt hij: ‘Peter Harris zegt: ‘Negentig procent van het 
natuurbeschermingswerk is werken met mensen’ en 
dat is in de kerk ook zo. Bovendien heb ik bij A Rocha leren 
denken in termen van het Koninkrijk van God: we zijn 
samen onderweg naar iets moois dat nu al begonnen is 
en dat raakt allerlei aspecten van je leven. Die manier van 
denken neem ik mee de kerk in.’

‘Ik heb het vooral zo gaaf gevonden om 
een netwerk te vormen met allerlei mensen’een netwerk te vormen met allerlei mensen’

We klimmen over het hek van de boomgaard waar 
een bijzondere sfeer hangt. De werkgroep hielp mee 
met nieuwe aanplant. Embert staat even stil bij een 
gat in een boom: ‘Hier stond ik een keer oog in oog 
met een jonge boomklever, prachtig! Voor mij is dat 
het Koninkrijk van God: zorgen dat we zo’n vogeltje 
een plekje geven. Al denk ik wel dat de schepping 
uiteindelijk iets nodig heeft wat ons ingrijpen te boven 
gaat en dat is het werk van Christus. Het herstel van 
alle dingen.’

Way of lifeWay of life
Als we doorlopen, kijkt aan de overkant van een 
prachtige bomenlaan een haas ons met grote ogen 
na. Embert: ‘A Rocha heeft me veel gebracht, maar 
het was ook intensief. Het was een way of live, het 
was er nooit niet, zeg maar. Ook daarom is het goed 
om nu deze stap te zetten. Ik blijf hier op Coelhorst 
gewoon meedoen en het lijkt me heerlijk om op een 
inspiratieweekend te komen wat ik niet zelf heb 
georganiseerd!

Tegen de vrijwilligers zou ik willen zeggen: ‘Blijf, net 
als ik, je schouders eronder zetten, je verwonderen 
over de natuur, blijf ervan genieten.’ Die positieve toon 
kenmerkt A Rocha. We vertellen niet alleen maar het 
urgente verhaal, we beginnen bij het leren waarderen 
en genieten van wat er in de schepping leeft en groeit. 
Volgens mij moeten we dat vooral blijven doen. Ik hoop 
van harte dat A Rocha een sterke beweging wordt van 
nog veel meer mensen. Ik denk dat het kan, de tijd is 
er rijp voor.’

Tekst: Theanne Boer
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GROENE ZENDELING 
COMBINEERT ZENDING 
EN ECOLOGIE
Zendeling of ecoloog? Met Peter Jan is het geen ‘of’ Zendeling of ecoloog? Met Peter Jan is het geen ‘of’ 
meer maar ‘en’! Per 1 januari 2022 gaat hij aan de meer maar ‘en’! Per 1 januari 2022 gaat hij aan de 
slag bij A Rocha en Climate Stewards om christelijke slag bij A Rocha en Climate Stewards om christelijke 
organisaties te helpen hun ecologische voetafdruk te organisaties te helpen hun ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Tegelijk gaat hij als Mission Creation Care verkleinen. Tegelijk gaat hij als Mission Creation Care 
specialist via Wycliffe Bijbelvertalers* scheppingszorg specialist via Wycliffe Bijbelvertalers* scheppingszorg 
op de kaart zetten. Reden genoeg om kennis te maken op de kaart zetten. Reden genoeg om kennis te maken 
met deze bevlogen zendeling nieuwe stijl. met deze bevlogen zendeling nieuwe stijl. 

COLUMNCOLUMN

Kruidig welkomKruidig welkom

Het eerste wat opvalt als je de bochtige bergweg Het eerste wat opvalt als je de bochtige bergweg 
omhoog rijdt richting Les Courmettes is de kruidige omhoog rijdt richting Les Courmettes is de kruidige 
geur die in de lucht hangt. De geur van tijm, geur die in de lucht hangt. De geur van tijm, 
lavendel en rozemarijn – planten die hier in de lavendel en rozemarijn – planten die hier in de 
bergen aan de Middellandse Zeekust overal in het bergen aan de Middellandse Zeekust overal in het 
wild groeien.wild groeien.

Na een dag treinen is deze autorit de laatste Na een dag treinen is deze autorit de laatste 
etappe van onze reis naar het domein Les etappe van onze reis naar het domein Les 
Courmettes, in de bergen boven Nice. Het gebied Courmettes, in de bergen boven Nice. Het gebied 
van ca. 600 ha is in beheer van A Rocha Frankrijk. van ca. 600 ha is in beheer van A Rocha Frankrijk. 
In de prachtige oude gebouwen is voldoende In de prachtige oude gebouwen is voldoende 
ruimte voor gasten, deze week gereserveerd voor ruimte voor gasten, deze week gereserveerd voor 
de deelnemers aan de natuurreis van A Rocha de deelnemers aan de natuurreis van A Rocha 
Nederland. Nederland. 

De groep die de herfstvakantie bij A Rocha Frankrijk De groep die de herfstvakantie bij A Rocha Frankrijk 
doorbrengt is een mooie mix van jong en oud; van doorbrengt is een mooie mix van jong en oud; van 
mensen die A Rocha al jaren kennen tot mensen mensen die A Rocha al jaren kennen tot mensen 
voor wie dit een eerste kennismaking is. Samen voor wie dit een eerste kennismaking is. Samen 
met mijn zoon van 17 ben ik hier voor het eerst. met mijn zoon van 17 ben ik hier voor het eerst. 
We zien pas de volgende ochtend hoe mooi het We zien pas de volgende ochtend hoe mooi het 
hier is: het uitzicht over de bergen, de stad aan de hier is: het uitzicht over de bergen, de stad aan de 
kust en de uitgestrektheid van de Middellandse kust en de uitgestrektheid van de Middellandse 
Zee. Overal om ons heen horen we vogelgeluiden, Zee. Overal om ons heen horen we vogelgeluiden, 
hoog in de lucht zweven vale gieren en komt hoog in de lucht zweven vale gieren en komt 
steenarend voorbij.steenarend voorbij.

Het programma dat voor ons is samengesteld Het programma dat voor ons is samengesteld 
is afwisselend en divers. Halve dagen doen we is afwisselend en divers. Halve dagen doen we 
vrijwilligerswerk, dat bestaat uit snoeien, hout vrijwilligerswerk, dat bestaat uit snoeien, hout 
hakken, rommel opruimen, schuren en lakken. hakken, rommel opruimen, schuren en lakken. 
Daarnaast is er tijd voor ontspanning, wandelingen Daarnaast is er tijd voor ontspanning, wandelingen 
in de omgeving, workshops en excursies. Voor in de omgeving, workshops en excursies. Voor 
velen is de dansles op woensdagavond het velen is de dansles op woensdagavond het 
hilarische hoogtepunt van de week. We genieten hilarische hoogtepunt van de week. We genieten 
van de goede sfeer, de gesprekken met elkaar van de goede sfeer, de gesprekken met elkaar 
en de heerlijke maaltijden die voor ons worden en de heerlijke maaltijden die voor ons worden 
klaargemaakt.klaargemaakt.

Met de geur van verse kruiden nog in onze neus Met de geur van verse kruiden nog in onze neus 
(en een bosje in mijn tas) vertrekken we aan het (en een bosje in mijn tas) vertrekken we aan het 
eind van de week weer richting Nederland, waar eind van de week weer richting Nederland, waar 
we meteen alweer heimwee hebben naar deze we meteen alweer heimwee hebben naar deze 
prachtige plek. prachtige plek. 

Martine van Wolfswinkel, 
waarnemend directeur A Rocha Nederlandwaarnemend directeur A Rocha Nederland

De eerstvolgende natuurreis naar Les De eerstvolgende natuurreis naar Les 
Courmettes is gepland voor mei 2023.Courmettes is gepland voor mei 2023.

Waarom niet?Waarom niet? 
Omdat een combinatie van de twee niet mogelijk was 
en omdat het voor mensen in de jungle belangrijker 
is om Christus te leren kennen dan om het oerwoud 
te behouden. Ik had nooit gedacht dat ik zending en 
ecologie kon combineren, maar nu we niet meer 
bij de Korowai in Papoea werken geeft God mij de 
mogelijkheid om via Wycliffe Bijbelvertalers mijn kennis 
en ervaring in te zetten voor taalgroepen wereldwijd.
 
Je gaat dus werken voor Climate Stewards én Wycliffe?Je gaat dus werken voor Climate Stewards én Wycliffe?
Ja klopt, het wordt een dubbele functie. In Nederland 
hoop ik mij via A Rocha Nederland in te zetten voor 
Climate Stewards als milieuadviseur. Met hen ga ik 
christelijke organisaties helpen om hun ecologische 
voetafdruk in kaart te brengen, deze zoveel mogelijk te 
verkleinen en mogelijkheden aan te bieden om deze te 
compenseren. En in het buitenland ga ik in landen als 
Indonesië, Bangladesh en Nigeria, waar mensen sterk 
afhankelijk zijn van de natuur, in gesprek om te kijken 
welke milieuproblemen ze hebben en ga ik helpen bij 
het vinden van geschikte oplossingen. Een functie 
die mij op het lijf geschreven is door mijn studie als 
ecoloog en mijn ervaring in bijbelvertaalprojecten. 

Wat doet een groene zendeling? Wat doet een groene zendeling? 
Het goede nieuws van Jezus heeft betrekking op de 
hele schepping. Het is mijn droom om een bijdrage 
te leveren aan het vertellen van deze boodschap in 
landen als Indonesië, Bangladesh en Nigeria. Creation 
Care is op dit moment nog het meest gericht op Azië. 
In dit werelddeel zijn de mensen sterk afhankelijk 
van de natuur en juist hier worden de gevolgen van 
klimaatverandering en van menselijk ingrijpen steeds 
ernstiger. Er zijn veel uitdagingen op het gebied van 
milieu, zoals op het gebied van klimaat (stijging 
van de zeespiegel, veranderende weer patronen, 
enz.) en op het gebied van veranderend landgebruik 
(landdegradatie, erosie, verlies van biodiversiteit, 
oliepalmplantages, illegale houtkap, watertoevoer).

Wil je meeleven, meebidden en Peter Jan 
financieel steunen? Stuur dan een e-mail 

naar nederland@arocha.org en vraag 
naar zijn nieuwsbrief. Om dit zinvolle 

werk te gaan doen is hij afhankelijk van 
giften. Voor meer informatie:

www.missioncreationcare.com/

Wie is Peter Jan? Wie is Peter Jan? 
Ik heb samen met mijn vrouw Maaike 18 jaar lang in 
Papoea (Indonesië) een holistisch bijbelvertaalproject 
geleid. Sinds 2018 wonen we weer in Zwolle. Ik ben 
bioloog en ontdekte in Papoea verschillende onbekende 
vlindersoorten. Het is mijn droom om mensen te 
helpen hun relatie met de schepping te herstellen en te 
verbeteren. 

Hoe zag je levenspad er tot nu toe uit?Hoe zag je levenspad er tot nu toe uit?
Ik ben opgegroeid in Papoea (mijn ouders waren 
zendelingen) en heb altijd het verlangen gehad om terug 
te gaan en de mensen daar te dienen in de zending en/
of de natuurbescherming. Van 2000-2020 hebben mijn 
vrouw en ik bij de Korowai mensen in Papoea, Indonesië 
(ook wel de boomhuismensen genoemd) gewoond en 
gewerkt. We hebben de taal en de cultuur geleerd, een 
Korowai alfabet ontwikkeld, het evangelie doorgegeven, 
mensen tot geloof zien komen en delen van de bijbel 
vertaald. We hebben ze ook geholpen om weerstand 
te bieden tegen een oliepalmplantage. Toen ik destijds 
afstudeerde als ecoloog heb ik er bewust voor gekozen 
om bijbelvertaler te worden en om niet verder te gaan in 
de natuurbescherming. 

Ik wil graag recht doen aan de armen door deze 
milieuvraagstukken serieus te nemen, met de mensen 
in gesprek te gaan en ze te helpen met het vinden van 
oplossingen. Ik wil ze helpen hun leven te verbeteren 
door beter met de schepping om te gaan. Met een 
Bijbel in hun eigen taal.

Waarom de naam ‘Mission Creation Care’?Waarom de naam ‘Mission Creation Care’?
Ik heb gekozen voor een Engelse naam omdat de 
zorg voor de schepping (Creation Care) die we van 
onze Vader hebben gekregen een roeping is van 
ons allemaal en een belangrijk onderdeel is van het 
Goede Nieuws van Jezus Christus dat we de wereld te 
vertellen hebben (Mission). En natuurlijk ook omdat ik 
in een internationale context ga werken. 

Wat doet Wycliffe al aan Creation Care?Wat doet Wycliffe al aan Creation Care?
‘Faith and Farming’ is een mooi voorbeeld. Boeren in 
Nigeria hebben niet het idee dat de Bijbel relevant is 
voor hun werk. Ze zien werken op het land vooral als 
een gevolg van de zondeval en dus minderwaardig. 
Daarnaast gebruiken ze over het algemeen geen 
duurzame landbouwmethoden. Het ‘Faith and 
Farming‘ team helpt boeren om een praktische 
verbinding te leggen tussen de Bijbel en het leven als 
boer en hoe ze hun werk op een duurzame manier 
kunnen doen.  

Door milieuvraagstukken serieus te nemen, 
gehoorzamen we Christus’gehoorzamen we Christus’ opdracht om 

recht te doen aan de armen

* In de tekst is gekozen voor de naam Wycliffe 
Bijbelvertalers. Wycliffe Bijbelvertalers werkt 
internationaal veel samen met SIL International, 
een organisatie die taalkundig onderzoek doet 
naar minder bekende talen. Ook helpt SIL lokale 
gemeenschappen om taaloplossingen te ontwikkelen 
die de mogelijkheden voor een beter leven vergroten. 



IndiaIndia
Net zoals in veel landen op de wereld verdwijnt 
ook in India steeds meer natuur. Door inkrimping 
en versnippering van de leefgebieden van de wilde 
dieren ontstaan er in toenemende mate conflicten 
tussen mens en dier. Bescherming, onderzoek, 
bewustwording en een lange-termijn visie zijn hard 
nodig. Iets waar het team van A Rocha India zich 
dagelijks voor inzet.

Bannerghatta Nationaal ParkBannerghatta Nationaal Park
India is een dichtbevolkt land en de druk op de 
overgebleven natuur neemt toe. Zo ook in het 
Bannerghatta National Park (BNP), een beschermd 
natuurgebied in het zuiden van India en bekend om 
z’n populatie Aziatische olifanten (Elephas maximus). 
Het park ligt op slechts 20 kilometer afstand van 
Bangalore, de op twee na dichtstbevolkte stad van 
India. Als groene verbindingszone tussen de bossen in 
het zuiden en in het noorden, is Bannerghatta cruciaal 
voor het behoud van bedreigde grote zoogdieren. 

Mens-dier conflictMens-dier conflict
Het nationale park heeft een opmerkelijk lange grens, 
wat maakt dat de olifanten regelmatig het beschermde 
park verlaten om te fourageren op nabijgelegen 
akkers. Daarbij vernietigen ze de gewassen, met 
alle gevolgen van dien. Wanhopige boeren die voor 
hun levensonderhoud afhankelijk zijn van landbouw 
doden de olifanten of de olifanten komen om bij het 
oversteken van wegen. Habitatverlies, steengroeven 
en zandwinning in de regio verstoren het leefgebied 
van de olifanten verder. Ook zorgt de nabijheid van de 
steeds uitbreidende stad Bangalore voor toenemende 
conflicten en vijandschap tussen mens en dier. 

A Rocha IndiaA Rocha India
Sinds 2004 werkt A Rocha India in en rond het 
Bannerghatta National Park aan behoud en bescherming 
van de natuur en de populatie olifanten. Door veel 
samen te werken met de lokale bevolking probeert 
het team de kans op conflicten tussen boer en olifant 
te minimaliseren. Net zoals overal is samenwerking 
de sleutel tot succes. Pogingen om de natuur te 
behouden zijn alleen succesvol en duurzaam als de 
lokale gemeenschappen er op de een of andere manier 
van profiteren en betrokken bij raken. A Rocha India 
organiseert daarom ook ecologiekampen voor kinderen, 
lezingen in de stad en leidt nieuwe boswachters op. 

Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel 
alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, 

Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. 
Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en projecten. Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en projecten. 

Op deze pagina lichten we er een project uit om je Op deze pagina lichten we er een project uit om je 
kennis te laten met het werk van A Rocha wereldwijd.kennis te laten met het werk van A Rocha wereldwijd.

A ROCHA IN …

New DelhiNew Delhi

INTERNATIONAAL 

Stank houdt olifant op afstand
‘In heel India trekken olifanten naar gebieden waar ze nog nooit eerder een voet 
hebben gezet’, merkt Avinash Krishnan, natuurbeschermer bij A Rocha India, op. 
‘Azië is het dichtstbevolkte continent ter wereld, dus naarmate steden en dorpen 
zich vermenigvuldigen en voormalige leefgebieden worden aangetast, trekken 
olifanten erop uit, op zoek naar voedsel, wat resulteert in grotere conflicten met 
mensen’. 

De mens vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de olifant. 
Belangrijk is dan ook dat de olifant binnen de grenzen van de beschermde parken 
blijven. Gebruik maken van innovatieve technologie kan hierbij helpen. Momenteel test A Rocha India een nieuw 
olifantenhek, het zogenaamde Chilli-tobacco elephant barrier. Olifanten hebben een superieur reukvermogen en het is 
gebleken dat de scherpe geur die wordt afgegeven door de chili-tabakspasta hen weghoudt van de akkers.

Ook helpen?
Jouw gift zal A Rocha India helpen om door te gaan 
met het beschermen van de Aziatische olifant. 
Een kleine moeite om een groot zoogdier 
te redden! Maak je gift over op
IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43 ovv 
Bescherm de Aziatische olifant. Dank je wel.

Nepal

China
Pakistan

BannerghattaBannerghatta


