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Recruiting For Missions – Rapport 2020-2022 
 
In de periode 2020-2022 werden de volgende werkzaamheden door de Stichting uitgevoerd: 
 
Zendingsreizen 2020 
 

- Zuid Afrika: gedurende februari werd 1 reis gemaakt van 3 weken. Daarvan werd een 
week lesgegeven op het United Bible Institute (UBI) in Hilton (KZN) en een week op 
Back to the Bible Mission bij Barberton (MP). De rest van de tijd werd doorgebracht met 
lesvoorbereidingen en vergaderingen. 

- Gedurende de laatste week van februari werd deelgenomen aan de BlueMed 
zendingsconferentie op Malta, evenals in de voorafgaande 2 jaren. 

- Verdere reizen waren dat jaar onmogelijk vanwege de corona uitbraak. 
 
Gedurende de ongeveer 15 maanden dat er, vanaf maart 2020, niet gereisd kon worden, werd 
duidelijk dat de CEO, Dr. Steef van ’t Slot, niet langer in staat was zijn reizende leven voort te 
zetten. Hij droeg zijn werk over aan sommige Afrikanen, voornamelijk in Tanzania, Burundi en 
de DRC. Zij werken intensief met Van ’t Slots 4 zending-gerelateerde studieboeken, waarvan de 
eerste in 6 talen beschikbaar is; aan vertalingen van de andere 3 boeken wordt in 2022 gewerkt. 
 
Zendingsreizen in 2021 
 

- In juni werd nog 3 weken lesgegeven in Dar es Salaam, Tanzania, op de East Africa 
School of Missions, waarbij ook het initiatief genomen werd tot vertaling van de 3 
Engelstalige lesboeken in het KiSwahili door de directeur van voornoemd instituut. 

- In oktober / begin november werd een afrondende reis gemaakt naar Zuid Afrika van 5 
weken. In deze periode zijn geen lessen meer gegeven, maar werd de auto van de 
Stichting verkocht aan een jong Nederlands zendingsechtpaar dat voor langere tijd in 
Z.A. zal werken. Ook werd de R4M bankrekening aldaar gesloten. 

 
Zendingsreizen in 2022 
 
In 2022 zijn geen zendingsreizen meer gemaakt door Dr. Van ’t Slot. Zijn werk voor R4M 
bestond dan ook voornamelijk uit het coachen en begeleiden van de Afrikanen die zijn werk 
voortzetten door zijn boeken plaatselijk te laten drukken en daaruit les te geven. Sommige van de 
resterende fondsen van de Stichting werden voor die doelen aangewend. 
 
Alle zendingsreizen werden uitgevoerd door Dr. Steef van ’t Slot, soms met medewerking van 
collega-zendelingen. 
 
Ontwikkeling van onderwijsmaterialen 2020-2022 
 

- In deze periode zijn geen nieuwe onderwijsmaterialen ontwikkeld, maar lag de nadruk op 
de afronding van eerder in gang gezette vertaalprojecten van Van ’t Slots boeken. 
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Verslaglegging 
 

- Publicatie van dit verslag op de website www.recruiting4missions.org  
 
Ontwikkeling van de Stichting 
 

- Bestuursfuncties worden vervuld door S.L.H. van ’t Slot (interim-voorzitter) en mej. T. 
Bijl (secretaresse). De heer N. Koek trad af als penningmeester en werd opgevolgd door 
de heer R.C.L. van der Lans. De Stichting geniet ANBI status. 

- De website wordt bijgehouden met door de overheid verplichte berichtgeving over beleid, 
rapportering en de financiële gang van zaken, zodat sponsors ten allen tijde kunnen 
nagaan wat er met hun giften gebeurt. 

- Aan het eind van 2021 is aan de sponsors schriftelijk meegedeeld dat er na dat jaar geen 
zendingsreizen meer zullen plaatsvinden. Er is hen geadviseerd hun giften voortaan 
elders te doneren. Op 2 gevers na heeft men hieraan gehoor gegeven. 

 
Tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zal de Stichting worden opgeheven zodra 
alle nog beschikbare fondsen besteed zijn aan momenteel nog lopende ondersteuningsprojecten 
in Afrika. 
 


