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EVEN VOORSTELLEN 

 

Gerrit en José Heino wonen in Pretoria en zijn door de Hervormde 

wijkgemeente Dorpskerk (Capelle aan den IJssel) in samenwerking met 

de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Zuid-Afrika. 

 

Zij hebben van 1986 tot 1991 in het voormalige thuisland 

Bophuthatswana in Zuidelijk Afrika gewerkt. Gerrit als principal 

(directeur) op Boithaopo High School in Kraaipan en José als arts in het 

Gelukspan Hospital. Gerrit heeft wiskunde gestudeerd aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam en theologie aan de University of South Africa 

(Pretoria). Hij is daarnaast geregistreerd lerarenopleider, 

(leer)supervisor en coach. José heeft geneeskunde gestudeerd aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam en haar opleiding tot huisarts voltooid 

aan de Medical University of Southern Africa (Pretoria). 

 

MUKHANYO THEOLOGICAL COLLEGE 

 

De afgelopen jaren bezochten zij regelmatig Zuid-Afrika. Tijdens een van 

deze bezoeken kwamen ze in contact met Mukhanyo Theological College 

(MTC) (www.mukhanyo.co.za). MTC is in 1994 ontstaan vanuit 

(Nederlands) zendingswerk in KwaNdebele. MTC is gevestigd in 

KwaMhlanga (ongeveer 60 km ten noordoosten van Pretoria). Naast de 

campus in KwaMhlanga heeft MTC ook campussen in Johannesburg en 

Pretoria. 

 

MTC biedt de graad BTh (Bachelor of Theology) aan en sinds 2015 ook 

de graad BEd (Bachelor of Education). MTC heeft zich namelijk mede ten 

doel gesteld christelijke leraren op te leiden. Er is nog steeds een enorm 

tekort aan bevoegde (christelijke) leraren in Zuid-Afrika, vooral op het 

platteland zowel wat betreft primair als voortgezet onderwijs. Omdat 

MTC christelijke leraren wil opleiden, heeft het college behoefte aan een 

christelijk curriculum (leerplan). MTC beschikt echter niet over de 

expertise en menskracht om dit curriculum te ontwikkelen. 

 

http://www.mukhanyo.co.za/


De studentenpopulatie van MTC bestaat uit studenten die veelal zelf niet 

over financiële middelen beschikken om te studeren. Zij worden vaak 

door de (kerkelijke) gemeenschap waaruit zij afkomstig zijn, 

ondersteund. 

 

MOTIVATIE 

 

MTC is voor zijn financiën afhankelijk van fondsenwerving omdat het een 

christelijk instituut is. Alleen onderwijs dat godsdienstneutraal is, kan 

aanspraak maken op financiering door de Zuid-Afrikaanse regering. MTC 

wordt door de overheid wel erkend als opleidingsinstituut en de 

opleidingen die worden aangeboden, zijn geaccrediteerd. 

  

Tijdens een van de bezoeken van Gerrit en José aan MTC werd op hen 

het beroep gedaan: ‘Kom over en help ons’ (in navolging van 

Handelingen 16:9). Dit heeft diepe indruk op hen gemaakt. Zij ervaren 

het dan ook als Gods leiding om zich nog een aantal jaren in te mogen 

zetten voor onderwijs en gezondheidszorg in Zuid-Afrika. 

 

HUN ROL 

 

Gerrit houdt zich met name bezig met het opzetten van een christelijk 

curriculum ten behoeve van de lerarenopleiding, het geven van colleges 

en de begeleiding van studenten (zowel op de campus in KwaMhlanga 

als in Pretoria). Dit in nauwe samenwerking met een Zuid-Afrikaanse 

collega en Driestar educatief. 

Driestar educatief heeft hem in dit kader één dag per week in dienst 

gehouden ten behoeve van zijn werkzaamheden op MTC. MTC zou hem 

graag een salaris aanbieden, maar beschikt daartoe helaas niet over de 

noodzakelijke financiële middelen. 

José werkt drie dagen per week op Madibeng Centre for Research in 

Brits, een provinciestadje 70 km ten noordwesten van Pretoria. Zij werkt 

als arts mee aan onderzoek naar medicatie voor onder andere 

tuberculose en hiv/aids en heeft daarnaast contact met de straatkliniek 

in de binnenstad van Pretoria. 

 

 

FINANCIERING/GEVEN 

 

Gerrit en José hebben jaarlijks € 20.000,-. nodig om in Zuid-Afrika te 

kunnen wonen en werken.  

 

Zij hopen bij leven en welzijn de komende jaren werkzaam te zijn in 

Zuid-Afrika. 

 

Het zou fantastisch zijn als u hen voor korte of bij voorkeur langere tijd 

met een jaarlijkse gift wilt steunen! U kunt uw bijdrage overmaken naar 

NL33 FVLB 0227 1559 63 ten name van Zendingscommissie/TFC 

hervormde wijkgemeente Dorpskerk onder vermelding van Gerrit en 

José Heino. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

  

Namens de thuisfrontcommissie 

 

Simon Lems 

Lems0091@planet.nl 

06 538 359 63   

 

Henk Boerman 

h.boerman@caiway.net 

06 302 355 82 
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