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Assist South Sudan In Strengthening Teachers in Christ
In de laatste nieuwsbrief die ik in November 2018
verstuurde, schreef ik over het grote afstudeerfeest
van Emmanuel Christian College (ECC) in Yei. De
afgestudeerde leerkrachten maken nu een groot
verschil in hun eigen woonplaats. Zie hiernaast de
foto’s van juf Imoya Julia, zij geeft momenteel les aan
200 kinderen op een basisschool in het plaatsje Torit.
In Februari (2019) mocht ik de cursus over
‘Onderwijs aan jonge kinderen’ geven aan de
leerkrachten in de vluchtelingkampen Ajuong Thok &
Pamir. Samen met de student-leerkrachten heb ik een geweldige tijd gehad! Na de cursus
hadden de leerkrachten het 1-jarige certificaten programma
afgerond. Samen met onze partners Lutheran World Federation (LWF), UNHCR en Mount Meru University uit Tanzania
vierden we het kleurrijke afstudeerfeest.

Na het feest in het vluchtelingenkamp reisde ik door naar Oeganda voor een bruiloftsfeest van een goede vriendin van mij. Vervolgens ben ik
teruggekeerd naar Nederland om daar een maandlange training te volgen over ‘Managing Development Programs & Projects’ in Ede. De
training was inspirerend, ik leerde nieuwe professionele vaardigheden en strategieën. Iets van mijn nieuw opgedane kennis en inzichten heb ik
al mogen delen met de Nederlandse organisatie Red Een Kind en het bedrijf WVS Consulting. Beide organisaties werken aan onderwijsprojecten in Zuid Soedan en Oeganda.
Terwijl ik in Nederland op verlof ben, gaan de onderwijsprogramma’s
van ECC gewoon door. Het Zuid Sudanese team is volledig in staat
om zelf de programma’s in Yei en Aweil uit te voeren. Hoewel ik de
collega’s ontzettend mis, doet het mij goed om te merken dat ze ook
in mijn afwezigheid trouw blijven aan hun roeping om leerkrachten
op te leiden. Zo af en toe ontvang ik prachtige foto’s en berichten
van het team. Zoals deze foto (links) van docent Maka met haar studenten in Aweil.
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En wat nu?
Hier in Nederland heb ik de afgelopen maanden voldoende tijd gehad om te bidden en na te denken over
mijn volgende missie. Ik heb mij gerealiseerd dat Zuid Soedan nog steeds mijn hart heeft. Het team van
ECC gaat heel goed door zonder mij, maar de hulpvraag voor goed onderwijs en verandering in het gehele land Zuid Soedan is erg groot. Ik heb onderzocht op welke manier ik mij wil en kan blijven inzetten
voor de mensen in dit land en heb o.a. contact gehad met de organisatie Lutheran World Federation
(LWF). LWF heeft mij aangenomen als Onderwijs Coordinator voor de regio Maban (in Zuid Soedan). Ik
zal alle onderwijsprogramma’s (kleuter-, basis, middelbaar onderwijs en volwassenonderwijs incl. lerarenopleiding) in vier vluchtelingkampen in deze regio coördineren. Ik ben dankbaar dat ik voor de
kwetsbare kinderen en volwassenen in Maban Jezus’ handen en voeten mag zijn en hoop Zijn liefde en
vrede met hen te kunnen delen. Jullie gebed hiervoor is van harte welkom. Bid voor veiligheid, voor een
goede verbinding met de mensen waarmee ik werk en voor mogelijkheden om naar hen uit te reiken.
Ik ben heel DANKBAAR dat ik de afgelopen 7 jaar (!) via de organisatie International Teams heb mogen
leven van giften van vrienden en van kerken zoals Crossroads in Amstelveen en PKN Gemeente Steggerda/Noordwolde. Mede dankzij jullie bijdragen heb ik mijn droom waar kunnen maken en is er een
goede opleiding voor basisschoolleerkrachten opgezet in Zuid Soedan. In mijn nieuwe functie bij LWF zal
ik salaris ontvangen en zullen giften voor mij/mijn werk niet meer nodig zijn. MAAR het onderwijsteam
van ECC is nog wel op zoek naar financiële ondersteuning om hun activiteiten voort te zetten. Om die
reden wil ik jullie aanmoedigen om donaties te blijven geven! Financiële steun voor ECC is mogelijk via
het onderstaande rekening nummer van Iteams Nederland o.v.v .‘SS – EC’.
Giften voor ECC kunt u overmaken aan:
International Teams (Ermelo)

We hebben juffen laten lachen...

IBAN: NL33 RABO 0155 6677 77
T.n.v. SS - EC

Blijft u wel
meebidden?!

...en we hebben sommige meesters laten huilen….
van blijdshap!

Dankuwel voor het meelopen van deze reis.
Dankuwel voor het geven van hoop aan de mensen in Zuid
Sudan.
Dankuwel voor uw financiële giften.
Dankuwel voor al uw gebed, tijd, bemoedigende woorden
en zoveel meer….
Enorm Bedankt.

