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Getuigen in Trujillo

Al tijdens z’n pabo-opleiding wist Marnix Hogendoorn (21) dat hij graag 
zijn talenten wilde inzetten in het buitenland. Inmiddels is hij voor een 

halfjaar uitgezonden naar Trujillo, Peru. Daar is hij actief in een naschool-
se opvang. ‘Veel kinderen ontvangen thuis en op school weinig warmte. 

Bijzonder dat we hier iets van Gods liefde kunnen laten zien.’

MARNIX HOGENDOORN DOET VRIJWILLIGERSWERK 
IN EEN NASCHOOLSE OPVANG IN PERU 

Zijn verlangen om naar het buitenland te 
gaan, ontstond in zijn derde leerjaar. Toen 
ging hij op werkweek naar Oekraïne. ‘Dat 
was een prachtige ervaring. Je gaat haast 
automatisch reflecteren op je eigen context 
en nadenken over de vraag waarom we din-
gen in Nederland doen zoals we ze doen. Ik 

vind het heel inspirerend om te zien hoe christenen in andere 
culturen getuigen van hun geloof.’
Hij ging diverse keren terug naar Oekraïne en deed ook z’n 
internationale stage daar. ‘Toen ben ik gaan nadenken over de 
vraag hoe ik mijn talenten in het buitenland kon inzetten. Op 
het intranet van Driestar hogeschool las ik toen een adverten-

tie voor kinderwerk via de GZB (Gereformeerde Zendings-
bond, CV) in Trujillo. Toen ging het balletje rollen.’

Ondermaats
Inmiddels is Hogendoorn al drie maanden in Peru. ‘In Tru-
jillo zijn veel probleemgezinnen’, vertelt hij. ‘Veel kinderen 
groeien op in een ongezonde pedagogische omgeving. De 
meesten gaan wel naar school, maar ook daar ontwikkelen ze 
geen normaal zelfbeeld. Regelmatig worden ze gekleineerd 
door hun leerkrachten. Zo’n veertig procent van de kinderen 
presteert ondermaats. Ze gaan maar halve dagen naar school 
en zwerven in hun vrije tijd veel op straat. Vanwege hun lage 
zelfbeeld zijn ze ook niet erg gemotiveerd. Huiswerk maken 
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ze niet, waardoor ze zich nauwelijks ontwikkelen.’
Om deze kinderen toekomstperspectief te bieden, heeft de 
plaatselijke presbyteriaanse kerk samen met de GZB een 
project opgezet om deze kinderen op te vangen. Een halfjaar 
lang helpt Hogendoorn mee met de begeleiding van de kinde-
ren. ‘Ze een positieve, stimulerende omgeving bieden, is een 
belangrijk doel. Maar nog belangrijker is om de kinderen in 
aanraking te brengen met het Evangelie. Er is hier een grote 
nood aan christelijke leraren die getuigen van Jezus.’

Improviseren
Er zijn drie groepen binnen het project. Hogendoorn is actief 
bij de oudste kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Een 
gewone middag op het project begint rond half vier, met een 
Bijbelverhaal en gebed, vertelt Hogen-
doorn. ‘Als we bidden, licht ik toe waarom 
we dat doen. Veel kinderen gaan niet naar 
de kerk. Het is mooi om met hen over God 
te praten.’
Als de kinderen huiswerk mee hebben 
gekregen van school, gaan ze dat eerst 
maken. Degenen die al klaar zijn, krijgen 
extra werk. ‘Dat extra werk moet ik zelf 
regelen’, zegt Hogendoorn. ‘Soms heel 
eenvoudig door wat sommen op een blad 
te schrijven, een werkblad te maken of 
wat opdrachten op te zoeken op internet. 
Ik moet vaak improviseren. Pas was de 
printer kapot. Dan moet ik me redden met 
het whiteboard en wat papier. Met weinig 
materiaal toch mooie lessen geven; ik kan 
er echt van genieten.’
Het onderwijs in Peru is erg gericht op 
kennis, op het juiste antwoord weten, 
constateert Hogendoorn. ‘Het is wel grap-
pig om te zien hoe de kinderen daarop 
gefocust zijn. Ze moeten het juiste ant-
woord hebben, anders is het niks waard. In 
Nederland zijn we veel meer bezig met de 
methode: hoe kom je tot een goed ant-
woord? Hier telt dat op school niet mee.’

Tutorleren
Na het huiswerk besteedt Hogendoorn veel aandacht aan 
rekenen. ‘Dat heeft deze groep nodig.’ Hij heeft een aantal 
ideeën meegenomen uit Nederland en uitgeprobeerd. ‘Ik 
wilde graag tutorleren inzetten: oudere leerlingen helpen de 
jongere bij hun opdrachten. Ik legde het principe uit aan de 
leerkracht van de jongere kinderen; ze was er meteen voor te 
porren. Diezelfde middag hebben we het uitgeprobeerd. Het 
resultaat? Een enthousiaste juf, een dankbare groep kleine 
kinderen en een gemotiveerde groep grote kinderen. Gewel-

dig om te zien hoe ze elkaar verder helpen!’
Rond zeven uur, half acht worden de kinderen weer opge-
haald door hun ouders. ‘Men neemt het hier niet zo nauw 
met de tijd’, lacht Hogendoorn. Wel is er veel respect voor de 
leerkrachten, valt hem op. ‘Ouders staan achter je. Ze vragen 
altijd eerst aan mij: “Heeft m’n kind zich wel gedragen?”’

Veel animo
Hogendoorn zit op de helft; over drie maanden vertrekt hij 
weer naar Nederland. ‘Ik voel me hier goed thuis. De Spaanse 
taal beheers ik steeds beter en ik merk dat ik voor de kinderen 
belangrijk ben. De scholen zijn nu dicht vanwege de vakantie, 
maar het project gaat door met een zomerschool waar veel 
animo voor is. Ik ontwikkel materiaal voor Engelse lessen, dat 

de andere leerkrachten straks ook zullen 
gebruiken.’
Het project betekent ook veel voor Hogen-
doorn zelf. ‘Ik ervaar hier veel ruimte om 
te vertellen wat God voor mij betekent. 
Veel kinderen zijn niet gelovig opgevoed, 
of zijn rooms-katholiek en zien God als 
Iemand op grote afstand. In eenvoudige 
gesprekken mag ik van Hem getuigen. Dat 
is bijzonder.’ 
Mooi is ook dat ze in de plaatselijke ge-
meente een groot vertrouwen hebben in 
Gods voorzienigheid, vindt hij. ‘Ze begin-
nen gerust een project zonder te weten of 
er uiteindelijk genoeg geld zal zijn. Men 
gaat gewoon aan de slag in het vertrouwen 
dat de Heere het werk zal zegenen. Daar 
kan ik veel van leren.’ 
Hogendoorn geeft naast zijn activiteiten 
voor de naschoolse opvang ook nog Ne-
derlandse les aan een jongeman in de stad. 
‘Een van de leerkrachten van het project 
moedigde me aan en zei: “Vertel gerust 
Wie Jezus voor jou is, en nodig hem maar 
uit voor de kerkdienst.” Ik voel me hier 
vrijer om dat te doen dan in Nederland. 
Men heeft hier veel respect voor religie.’
Binnen het project is veel genegenheid 

naar elkaar, merkt Hogendoorn. ‘Niet alleen van de leerkrach-
ten naar de kinderen, maar ook andersom. In mijn eerste 
dagen hier stormden de kinderen al op me af en knuffelden 
me, omdat ze zo blij waren dat ik er was. Ik had nog niets voor 
ze betekend, maar dit kreeg ik gewoon van ze. Ze zijn in staat 
om te geven, zonder iets terug te verwachten.’

Meer lezen over het project of Marnix Hogendoorn steunen?
marnixinperu.blogspot.com

 
‘De meeste 

kinderen gaan 
hier wel naar 
school, maar 

ontwikkelen geen 
gezond zelfbeeld’

Marnix Hogendoorn
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