Waarom aandacht besteden aan
Mission Kids?
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Een TCK verhuist vaak of anderen om hem heen verhuizen. Dat
betekent veel afscheid nemen. Het kind gaat door heel wat
veranderingen heen en heeft daar soms hulp bij nodig om dit goed
te verwerken. Als dat niet gebeurt, komen er problemen bij de
volgende verandering.

Wie ben ik?
Onze identiteit wordt voor een deel gevormd door onze taal en
cultuur. Veel TCK’s worstelen met de vraag wie ze zijn, omdat ze
zich verwant voelen met verschillende culturen en de daarbij
behorende normen en waarden.

Terugkeer of re-entry
De moeilijkste periode voor een TCK is meestal als hij of zij
terugkeert naar het land van oorsprong. De kinderen zijn gewend
in het nieuwe land en voelen zich daar thuis. Als het gezin na een
tijd op verlof of definitief teruggaat naar NL, gaan de kinderen naar
een voor hen onbekend land, dus het is voor hen geen ‘terugkeer’.
Ze voelen zich een vreemdeling in eigen land. Maar omdat ze er
niet vreemd uitzien, worden ze verondersteld wel alles te weten.
Dit kan hen onzeker maken.

Waar is thuis?
Een vraag die een TCK zichzelf vaak stelt is: waar is thuis? Thuis
is altijd ergens anders. Daarom is dit voor veel TCK’s een moeilijke
vraag. Omdat ze vaak verhuizen, is ‘thuis’ voor hen meestal niet
een plaats, maar meer een relatie: thuis is waar ze wonen, of waar
hun ouders wonen.

WEC en MK’s
WEC vindt het belangrijk dat niet alleen de ouders goed begeleid
worden in de voorbereidingsfase, op het zendingsveld en bij de
re-entry in Nederland, maar ook hun kinderen.

Meer weten?
Kijk op onze website naar informatieve boeken,
brochures, cd’s en website over mission kids en
third culture kids. Ga naar:
wec-nederland.org/mission-kids-mks/
Heeft u vragen? Neem dan contact op met
Kezia Schoonveld: T.: 0527-616521
E: kezia@wec-nederland.org

De zending in met kinderen

Wat doet WEC voor Mission Kids?
Voorlichting en onderwijs aan ouders over hoe ze hun kinderen het
beste kunnen begeleiden en welk onderwijs het beste bij hen past.
Voorbereidingscursus voor kinderen, voordat ze met hun ouders
naar het zendingsveld gaan.
Voorlichting van achterban, zoals thuisfront-commissies en
gemeentes over hoe men de kinderen van hun werkers kan
helpen.
Het produceren en verspreiden van voorlichtingsmateriaal voor
ouders en achterban over TCK zaken.
Debriefen van kinderen die op verlof of teruggekeerd zijn naar NL.
Organiseren van en doorverwijzen naar bijeenkomsten voor
mission kids die teruggekeerd zijn naar Nederland.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Kezia Schoonveld:

WEC en Mission Kids
Wat is een MK?
MK staat voor Mission Kid of kind van zendingswerkers.

Wat is een TCK?
Third Culture Kid of derde-cultuur-kind. Definitie van David
Pollock: “een persoon die een belangrijk deel van zijn jeugd heeft
doorgebracht in een andere cultuur dan die van zijn ouders, zodat
elementen van zowel de gastcultuur als de cultuur van de ouders
zijn geïntegreerd tot een derde cultuur.”
Niet alle TCK’s zijn MK’s, maar bijna alle MK’s zijn ook TCK’s. Een
kind wordt beïnvloed door wat het meemaakt, door de cultuur waar
het opgroeit. Een TCK heeft niet alleen te maken met de cultuur
van de ouders en van het land waar het woont, maar ook met de
cultuur en taal van collega’s van de ouders en eventueel een
internationale school.
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