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“MK’s, waarom al die aandacht?” was het thema van de afgelopen studiedag. Het was een bijzondere
dag, niet in het minst door de bijdrage van Sandra Bakker (fictieve naam). Met ongeveer 50 mensen
hebben we naar diverse aspecten van het MK zijn gekeken en de zorg die zij nodig hebben. Het
verhaal van Sandra en de link naar de materialen van de workshops kunt u o.a. in deze brief vinden.

Missionairy kids … waarom al die
aandacht? Een verslag van Tina.

De materialen van de studiedag kunt u vinden
op: http://membercare.nl/informatie

Een interessante vraag! Benieuwd naar wat er op
de studiedag over dit thema gezegd zou worden,
stapte ik de Brugkerk in.
De dag was allesbehalve saai en stoffig!
Integendeel. De toon werd „s morgens direct
gezet door een aantal ervaringsverhalen:
Gijs, die als onderdeel van de bijbeloverdenking
terugblikte op zijn jeugd als MK.
Mathilde, die ons als moeder van vier MK‟s
meenam naar hun voormalige woonplaats in
Griekenland. ,,Daar stonden we afgelopen zomer
dan, met bijna ons complete gezin voor het huis
waar we vroeger woonden.” Vier dochters, vier
MK‟s, opgegroeid binnen hetzelfde gezin en toch
zo verschillend. Alle vier beleven ze hun MK-zijn
op hun eigen wijze.
Van rolmodel – inmiddels zelf zendingswerker in
Albanië, tot nog steeds zoekend – ,, Ik zei altijd
maar dat mijn vader brandweerman was. Ik kon
toch niet zeggen dat God zijn baas is?”
Door al deze persoonlijke verhalen heeft „de MK‟
een gezicht gekregen en werd duidelijk hoe
loyaliteit aan ouders een struikelblok kan vormen
in het leven van MK‟s. Hoe nodig het is om MK‟s
te laten vertellen wat hen bezig houdt, om oor en
oog voor hen te hebben.
Later op de dag kwamen de deskundigen aan het
woord. Zij zorgden voor de nodige diepgang en
onderbouwing hoe je MK‟s kunt begeleiden vanaf
de voorbereiding tot hun terugkomst in Nederland.
MK‟s zijn geen aanhangsel van hun ouders, maar
waardevolle mensen die hun eigen plek innemen
en recht hebben op goede zorg.
Ik heb het als een indrukwekkende en leerzame
dag ervaren waarbij het belang van zorg voor
MK‟s heel goed is overgebracht.

Deze dag was georganiseerd in samen werking
met
. Op hun website, waarop u kunt zien wat
zij voor MK‟s doen, vind u o.a. de dringende
vacature lijst. Misschien kunt u hier eens een
kijkje op nemen en hen helpen om mensen te
vinden die MK‟s willen ondersteunen. Ook vind u
hier een verslag van het afgelopen MK weekend.

Het verhaal van Sandra
For the first years of my life, I grew up in a foreign
country together with really great parents and a
brother and a sister. My parents had moved to this
country, as missionaries, right after their marriage.
I loved my life there and didn‟t know any better.
After high school, I moved to Holland on my own,
without my parents and found out what it was like
to live in a different world.

A New Life
All throughout my life, I knew that one day I would
have to leave home and start a new life in
Holland. Everyone did this we all went back to our
home country for college. I had thought about
going to the States because my English was a lot
better than my Dutch and I would have a friend
around, but my parents really wanted me to get to
know my “home” country. (Grateful for that now)
I started off being very excited about my new life. I
lived in a 4x4 living/bedroom in an old house in
the middle of a big city. Deciding what to eat every
night was so much fun! Oh, how I loved the
freedom…for the first three months.

Pagina 1

“waar kom je vandaan?”
... je niet weet wat wanten zijn
... je wel drie of vier talen spreekt, maar in geen
enkele taal de woorden goed kan spellen.
... je je heel vreemd voelt als je niet in de
minderheid bent.
... je een culture shock krijgt als je „terug‟ in je
„thuis land‟ komt.
... je vrienden hebt in 29 landen.
... je niet weet waar thuis is.
... je niet weet wie Bassie en Adriaan zijn.
... je in een andere taal je stille tijd houdt en bidt.
... je Engelse worden gebruikt, omdat je echt niet
anders weet.
... je het liefst op je blote voeten of op slippers
loopt.
... je echt nooit meer een echte Nederlander voelt.
... je je levensverhaal indeelt aan de hand van de
landen waar je gewoond hebt.
... je in de trein, bus of tram het liefst naast een
bruin of zwart iemand gaat zitten.

I soon realised I was missing my parents, my
sister and everything and everyone else back
home. I didn‟t have a safe harbor to call home, a
place where I could be myself and be loved
unconditionally. I was always very aware of my
whereabouts, what I did, what I looked like and
what I said. What would others think? How do I
look? Do I sound funny? Am I saying that right?
How does one do this around here?

Getting Accustomed To Holland
My main experience with Holland had been during
summer vacations, when everything was quiet
and looked all beautiful and most everyone was
out of the country for their long sought-after
vacation. But in September leaves started falling
from the trees, people started going to work, kids
were going back and forth from school and tons of
people were going places on their bikes. I
remember staring down at the busy street below
thinking, “Wow, Dutch people actually live here.”
and “Leaves really do fall from trees here.” I had
never experienced autumn like this. The few trees
in the country I had lived in stayed green all year
round, the weather varied between 15 to 30 degr.
without real seasons. This was all so new.

Uitspraken uit verschillende bronnen

Nieuwe boeken
Home keeps moving. Over het
leven van een MK in 42 landen. Te
bestellen bij: http://www.clcnl.nl/

Even going to a store, a simple Albert Heijn, was
adventurous. I remember looking at those
shopping carts thinking, “I know how to do this.
Just watch others do it, girl. A-ha! I need a coin.
Right, ahm, which coin? Oh here, I can see it on
the cart. Thank goodness.” I felt so lost and out of
place, so goofy and silly. Who is this girl that looks
Dutch but has no idea what she‟s doing?

Families in Ministry
How to Thrive – Not just Survive as
a Missionary Family

I looked Dutch but it was very hard for me to act
Dutch, because I didn‟t know what that meant.
What was Dutch? I didn‟t know the Dutch! I
couldn‟t be like them, because I wasn‟t raised like
them. But still on the inside I SO wanted to be a
normal Dutch person. I had never really felt like a
“normal” person. I couldn‟t remember when I
didn‟t stand out in a crowd. ................................

Hier te bestellen

Agenda http://membercare.nl/agenda

Het hele verhaal van Sandra, de put waar ze in
terecht kwam en de hulp die ze heeft
ontvangen om er weer boven op te komen
kunt u opvragen bij info@membercare.nl

Je weet dat je een MK bent, als...
... je geen raad weet met de vraag :

Bruin Brood met Kaas. Een
handleiding over verlof houden
voor zendingswerkers.
Te bestellen bij: www.intransit.nl

MCNL wenst jullie allemaal een vervullend en
verfrissend 2011 waarin we met z’n allen de
zendelingen en hun kinderen de zorg kunnen
bieden die ze nodig hebben.
Secretariaat Member Care Nederland
Maria Austriastr. 704a
1087 KH Amsterdam
E: info@membercare.nl
W: www.membercare.nl
ING: 8375791
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