“God heeft een plan met mijn leven”

Elisa Verkaik veel indrukken rijker terug
uit Oeganda
In de diensten van half februari werd gebeden voor de toen 22-jarige Elisa Verkaik. Elisa voelde al sinds zij
een jaar of dertien was de roeping om ooit naar Afrika te gaan om daar wat te betekenen voor anderen.
Haar reisdoel werd Oeganda. Elisa is inmiddels veel ervaringen rijker terug.

Elisa is nu 23, afgestudeerd als bedrijfsadministrateur en komt sinds 2013 samen
met haar oma Klarie Brands in De Meerkerk. Elisa: “Ik werd vier weken te vroeg
geboren en had een levensbedreigende
bacterie. Mijn opa, Tinus Brands, heeft toen
dagen op zijn knieën gelegen om voor mij
te bidden. Daar heeft mijn opa van God een
belofte gekregen, namelijk dat God mij zou
herstellen en een wonder zou doen in mijn
leven. Daarbij heeft God hem laten zien dat
Hij mij zou roepen voor een bijzondere taak
in Zijn Koninkrijk. Van kleins af aan voel ik
innerlijk een verlangen om te gaan helpen
in Afrika. Dit verlangen is altijd heel sterk
gebleven. Zelfs nadat ik naar Bolivia in Zuid
Amerika ben geweest in 2009, wist ik dat
God mij in Afrika wilde hebben.”
Gods geschenk
“Vorig jaar in december werd ik erg onrustig en voelde de roep van God om te gaan,
maar de vraag was waar God mij wilde
hebben. Ik ben gaan sparen, overlegde met
mijn ouders en kreeg 19 januari 2016 een
sms’je met een uitnodiging om als vrijwilliger te komen werken bij de Acacia International School in Kampala in Oeganda.

Ik heb meteen mijn
baan opgezegd, op
27 februari 2016 zat
ik in het vliegtuig
naar Afrika! Mijn aanwezigheid daar werd
ervaren als Godsgeschenk. Ze gaven mij
alle ruimte om zelf
te beslissen waar ik
ondersteuning wilde
bieden en wat ik
graag wilde doen.
In De Meerkerk ben
ik betrokken bij het
kinderwerk, dus koos
ik er voor mee te
lopen met kinderen
in de leeftijd van
drie tot acht jaar.
Daarnaast heb ik
wat administratief
werk verricht in de
bibliotheek. Ook
was ik betrokken
bij spreektherapie voor twee autistische
tweeling-jongetjes.”
Kinderen
Elisa is in de omgeving van de stad Jinja

Nieuwe kleren voor kinderen in Oeganda

naar afgelegen dorpjes geweest waar ze
veel kinderen zag met gezwollen buikjes en
gescheurde kleren of helemaal geen kleren.
“Dat vond ik intens verdrietig om te zien.
We zijn ook naar dorpjes gereden waar
mensen alcohol maken, mede daardoor is
het een gevaarlijke omgeving voor kinderen
en het stinkt er ook heel erg. Ik had het
voorrecht om een aantal kinderen, namens
een sponsor, nieuwe kleren te mogen
geven. Half mei ben ik naar Gulu geweest.
Een stad ten noorden van Kampala, dat was
zeven uur rijden in een bus. Gulu was tussen 1989 en 2007 oorlogsgebied. Mijn daar
opgedane vriendin was daarheen verhuisd
om voor SOS kinderdorpen te werken. Mijn
mooiste moment was een bezoek aan het
babyhuis. Weeskinderen worden daar van
baby tot vier jaar opgevangen. Daarvanuit
gaan ze naar een adoptiegezin of naar naaste familie. Dit was een heel mooi project
waar je voor weinig geld vrijwilligerswerk
kan doen.”
“Ik heb veel gezien en meegemaakt en de
cultuur leren kennen. Mijn doel nu is om
God te zoeken in de stilte om te luisteren
wat Hij nu van mij wil, want één ding is
duidelijk. Dit is nog maar het begin”, besluit
Elisa.

