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ik de eerste vertaalde hoofdstukken (Lucas 
1-10) met hen controleren. Ung’i gaat met 
mij mee en daar ben ik blij mee. Hij kent het 
klappen van de zweep: hoe regel je een taxi? 
Wat doe je bij wegblokkades? Belangrijker 
nog, hij is vertaalconsulent in opleiding, 
en deze vertaalcontrole brengen hem een 
stapje verder in zijn opleiding, zodat hij in de 
toekomst zelf vertaalcontroles kan doen.

Het is inmiddels half 11, maar we zijn 
nog altijd Bunia niet uit... de chauffeur doet 
zijn uiterste best om zijn taxi vol te krijgen. 
Met minder dan zes passagiers zit je taxi 
– een gemiddelde sedan – natuurlijk niet 
vol en lijd je verlies. Uiteindelijk accepteert 
hij dat het vandaag toch niet gaat lukken 
en vertrekken we met vier passagiers. De 
vijfde plaats betaalt Ung’i extra, zodat de 
mzungu (blanke) wat ruimer kan zitten; 
voor de zesde plaats zal de chauffeur in een 
stadje halverwege nog een laatste passagier 
opscharrelen.

Beste vrienden,

Een extra dikke nieuwsbrief dit keer, gewijd 
aan de reis die ik (PJ) onlangs maakte naar 
de Democratische Republiek Congo.

Bunia, oostelijke DRC, 3 september 2018. 
Sinds half 8 vanochtend zit ik in een 

taxi. Mijn Congolese collega, dominee 
Ung’i Atido, heeft vanochtend vroeg een 
taxi geregeld en me bij mijn logeeradres 
opgehaald. We gaan vandaag naar Lolwa, 
een dorp ruim 100 km hiervandaan. Lolwa 
ligt in het gebied van de Bila, een van de 
200 taalgroepen in dit land. Sinds vorig jaar 
werken hier twee dominees, Poyo Ngbami 
en Loku Lomame, aan de vertaling van 
de Bijbel. Ik heb ze nooit ontmoet, ik ken 
hun taal niet – we zullen het met het Frans 
moeten doen – maar toch hoop ik hen 
de komende weken een stukje verder te 
helpen in hun vertaalwerk: als consulent zal 

Foto’s kijken: hoe ziet een woestijn eruit? V.l.n.r. Dieudonné, Ung’i, Loku
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Drie uur later rijden we Lolwa binnen en 
worden we door de vertalers ontvangen. 
Ze spreken uit hoe dankbaar ze zijn dat 
er helemaal uit Nederland een consulent 
komt. Herhaaldelijk zullen ze de komende 
dagen hun dank uiten aan Wycliffe 
Nederland, dat de kosten van dit project 
financiert, door bijvoorbeeld de salarissen 
en computers van de vertalers te betalen. 

Lolwa is zo te zien geen rijk dorp. Een-
voudige huizen, geen stromend water, 
geen elektriciteit. Je ziet er wat auto’s en 
motors, maar dat is vooral omdat het dorp 
aan een hoofdweg ligt. Kleren worden in 
de rivier gewassen, koken doe je op hout 
of houtskool. We krijgen echter meteen 
een warme maaltijd voorgezet in het 
kleine gasthuis waar we zullen verblijven. 
Gedurende twee weken zullen Ung’i en ik 3x 
per dag een royale maaltijd krijgen, gekookt 
door de vrouw van Poyo: rijst, gekookte 
bananen, bladgroente, vlees (geit, kip...) of 
vis, en ‘s ochtends gebakken ei met brood. 
‘s Avonds krijgen we heet water om ons te 
wassen. Na het avondeten, als de werkdag 
is afgelopen, komt Poyo altijd even buurten 
om na te praten.

We werken iedere dag in het vertaal-
kantoortje in het dorp. De dag wordt omlijst 
door gebed. We beginnen met een lied, 
waarna iedereen zijn dankpunten en zijn 
zorgen deelt, zodat hiervoor gebeden kan 
worden. De ochtend- en middagsessie 
worden ook afgesloten met gebed. Speciaal 

gebed is er voor mij als consulent, die wel zal 
moeten wennen aan het klimaat en het eten.

Poyo en Loku zijn allebei toegewijde 
vertalers en we doen allemaal ons best om 
onze twee weken in Lolwa zo goed mogelijk 
te gebruiken. Dat betekent voor hen soms 
nee zeggen tegen andere dingen. Ze zijn 
allebei predikant en dat betekent dat de 
gemeenschap vaak een beroep op hen 
doet. Het vertaalkantoortje staat midden 
in het dorp en regelmatig komt iemand 
even buurten. Maar het vertaalwerk heeft 
voorrang, in ieder geval deze twee weken. 
Poyo is zelfs bereid om een begrafenis in 
de familie te laten schieten, omdat dat een 
dag zou kosten. Eén keer moet hij echter 
verstek laten gaan: er is een conflict tussen 
twee groepen in het dorp dat uit de hand 
dreigt te lopen, en de overheid heeft hem 
er als gerespecteerde dominee bij gehaald 
om tussen de partijen te bemiddelen. Pas 
’s avonds zien we hem weer, uitgeput maar 
dankbaar: de partijen hebben zich met 
elkaar verzoend en elkaar de hand gedrukt.

Vers voor vers gaan we door de tekst 
van Lukas heen. Poyo of Loku leest telkens 
een vers door, een derde Bila-spreker 
(Dieudonné) vertaalt het dan letterlijk 
voor ons in het Frans. Zoals gezegd, dit zijn 
hun eerste hoofdstukken, dus er is veel te 
bespreken: spelling, interpunctie, woord-
gebruik, maar ook Bijbelse kern woorden. 
Hoe zeg je bijvoorbeeld “heilig”? Dat blijkt 
in deze taal erg lastig. Het dichtst in de 
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Vaak handen wassen i.v.m. het risico op ebolaGasthuis
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SchatjesLolwa, half 7 ‘s ochtends

Uitzicht vanuit het vertaalkantoor Vertaalkantoor

buurt komt kɛngwa, dat “helder” of “puur” 
betekent. Maar kun je wel zeggen dat een 
mens kɛngwa is? Of zeg je dan eigenlijk 
dat zijn lijf doorzichtig is? Daarover gaan 
ze de komende maanden verder nadenken 
en overleggen. En zo zijn er meer Bijbelse 
woorden die nog niet zo makkelijk zijn. Het 
Bila-gebied ligt in de jungle; niet verbazend 
dat ze geen woord hebben voor “woestijn”. 
Ung’i – hij is onlangs in Israël geweest – laat 
foto’s van de woestijn zien (zie foto op p. 1); 
Poyo belt een bekende om te overleggen. 
De voorlopige uitkomst: ze gebruiken 
jangwa, het Swahili-woord voor woestijn. 

De laatste dag zijn we om 5 uur ’s 
middags aan het eind van Lucas 10. Ons 

doel is bereikt! Onverwacht krijg ik het 
woord. Ik spreek mijn dankbaarheid uit 
over het verloop van het werk en beloof de 
groeten over te brengen aan onze achterban 
in Nederland (bij deze!). Na mij spreekt ieder 
op zijn beurt om de anderen te bedanken en 
terug te blikken op ons werk. Waarna we de 
sessie met gebed afsluiten. De volgende dag 
reis ik met Ung’i terug naar Bunia, vanwaar ik 
twee dagen later het MAF-vliegtuigje neem 
naar Oeganda. Vandaar gaat het met de 
reguliere luchtvaart verder naar huis.

Het Bila-team werkt de komende tijd 
verder aan de vertaling. Ik weet niet of 
ik hen ooit terugzie; een volgende keer 
worden ze misschien door een andere 
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Van de thuisfrontcommissie
Ook in 2017 mocht het Bijbelvertaalwerk 
doorgaan. We willen iedereen die daaraan 
heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken! 
In het overzicht hiernaast staan de 
financiële resultaten van het afgelopen 
jaar. Ondanks de vele bijdragen is 2017 
met een tekort afgesloten, zelfs meer 
dan we hadden voorzien. Ook voor 2018 
verwachten we een tekort. Door het 
wegvallen van oudere donateurs nemen de 
inkomsten af. Daarom zijn we momenteel 
bezig met het werven van nieuwe vaste 
donateurs. 

Verder kunnen we melden dat Jan-Cees 
Korteland uit Alblasserdam onze tfc komt 
versterken. We heten hem hartelijk welkom! 
We zijn verheugd dat hij bereid is met zijn 
enthousiasme een waardevolle bijdrage te 
leveren aan dit zo belangrijke werk.

consulent geholpen. Er is veel werk te doen 
in Franstalig Afrika en het aantal Frans 
sprekende consulenten is beperkt, maar 
ook in de Pacific ligt er nog zoveel werk 
te wachten; ik probeer mijn tijd zo goed 
mogelijk te gebruiken. In ieder geval, het 
was een voorrecht om deze mensen te 
leren kennen, iets aan hun vertaling bij te 
dragen en samen iets van Gods goedheid te 
ervaren.
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inzake Fam. Kieviet te Alblasserdam

Ten slotte iets heel anders: op 13 oktober zal 
de Rapa Nui-vertaling op Paaseiland fees-
telijk in gebruik worden genomen. Na zoveel 
jaar werk een reden tot grote dank baarheid. 
Helaas kunnen we er niet bij zijn – ik ben 
die week voor vergaderingen in Bangkok – 
maar op afstand verheugen we ons met de 
vertalers en de bevolking. God de eer!

Hartelijke groet,
Antje en Paulus-Jan

Jaaroverzicht begroot werkelijk begroot

2018 2017 2017

Inkomsten

Particuliere giften via tfc 28.237 27.110 27.367

Giften Herv.Gem. Alblasserdam 4.600 5.063 5.100

Giften direct naar Wycliffe 3.400 3.465 3.300

Opbrengst acties 2.000 2.440 2.900

Diverse inkomsten 100 485 1.000

Totaal inkomsten 38.337 38.563 39.667

Kosten

Leefkosten, verzekeringen,  
pensi oen opbouw, belasting, 
werkkosten

37.176 36.774 36.774

Afdracht Wycliffe 4.131 4.086 4.086

Fondswervingskosten 600 514 600

Bankkosten en diversen 300 300 300

Totaal kosten 42.207 41.674 41.760

Saldo -3.870 -3.111 -2.093 

Telefoonoplaadpunt ‘God ondersteunt de dappere’


