
Lieve mensen,  

Op 5 januari keerde ik terug naar Zuid Sudan, nadat ik kerst in Ne-

derland had gevierd. Dit jaar zullen vijf afgestudeerde studenten ons 

versterken in al onze werkzaamheden. We hebben aan het begin van 

dit jaar meteen de rollen verdeeld en al na de eerste week functio-

neerden onze nieuwe collega’s heel goed.  

Op 27 januari vierde ik mijn 29e levensjaar. Verjaardagen worden in 

deze cultuur niet gevierd, dus besloot ik om mijn eigen feestje te 

vieren. Ik nodigde alle vrouwelijke studenten uit om samen met hun 

kinderen wat lekkers te eten en drinken.  Tijdens dit feest deelden 

we onze dromen en visie voor vrouwen in Zuid Sudan. Het was een 

hele bijzondere bijeenkomst, waarin de vrouwen echt vol passie deel-

den wat hen persoonlijk raakt. Heel bemoedigend om deel uit te 

mogen maken van hun dromen!  

Ook ontving ik het nieuws op mijn verjaardag dat kindsoldaten in 

Zuid Sudan zijn vrijgelaten. Geweldig nieuws, maar de UN en andere 

organisaties beseffen zich dat het een hele uitdaging is om de juiste 

voorzieningen aan te bieden aan deze vrijgelaten kinderen.  

De kinderen zien er naar uit om naar school te gaan, maar de vraag 

is wie deze kinderen gaat lesgeven als er geen leerkrachten zijn in de 

scholen. En dat is precies de reden voor ons werk! Wij leiden leer-

krachten op die kinderen kunnen begeleiden in hun leerproces. Het 

is ons gebed dat de kinderen via onze studenten een transformatie-

proces doorgaan dat hen helpt om Jezus te volgen in hun leven.  

Studenten en collega’s vertelden mij de afgelopen maand meer over 

de situatie in Nuba-Mountains en het nabije vluchtelingenkamp. Het 

raakt mij diep om te horen hoe de mensen daar lijden vanwege ge-

weld, bombardementen, tekort aan voedsel, drinkwater, medicatie 

en onderwijs. Vanwege de slechte beelden, mochten onze studenten 

niet met foto-toestellen hun eigen woongebied betreden. Het verlan-

gen groeit bij studenten, sommigen van mijn collega’s en bij mijzelf 

om in het nabije  vluchtelingenkamp een lerarenopleiding te starten. 

Bid met ons mee voor de middelen en juiste mensen om dit te kun-

nen realizeren. Het is ons gebed dat door middel van christelijk on-

derwijs de mensen meer hoop krijgen voor hun toekomst. 
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Geria’s bruiloft! 

Aan het begin van dit jaar hadden we feest! Onze derde 

jaars studente Geria ging trouwen in het plaatsje Kajo 

Keji. Samen met een groep collega’s, maakte ik de 

bruiloft mee. We hielpen met de voorbereiding en de 

versieringen. Dit was de eerste bruiloft in het kerkje 

waar de dienst werd gehouden. Onze directeur be-

moedigde de mensen in zijn preek om meer bruiloften 

te vieren. Hij legde uit hoe getrouwde stellen elkaar 

samen zouden moeten versterken niet alleen op fysiek 

gebied, maar juist ook op emotioneel en spiritueel vlak. 

Voor vele mensen was dit een eye-opener en diende de 

bruiloft als een inspiratie voor hen.  

Nieuwe studenten 

We zijn een nieuw schooljaar gestart met 125 voltijds studenten en 45 deeltijd studenten. De eerste jaars 

voltijd klas heeft 65 studenten. Wij beseffen ons dat wij als docenten worden uitdaagt om de kwalitateit te 

behouden ondanks het grote studenten aantal. Gelukkig helpen de nieuwe collega’s ons hierbij! 

Afgestudeerde studenten 

Enkele van onze afgestudeerde studenten zijn nog bezig met solliciteren, maar de meesten hebben al een 

baan. Zo geven er 4 afgestudeerde studenten samen les op een basisschool van een weeshuis en anderen 

ontvingen een promotie op scholen waar ze voor hun opleiding al werkten. Enkele studenten die afstudeer-

den in 2013 hebben een basis– en middelbare school opgericht in onbereikbare rurale gebieden.  
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Aanbidding! 
*Dank God voor het nieuwe 
schooljaar en alle nieuwe stu-
denten! 
 
* Vorig jaar kon onze student 
Andrew niet komen vanwege  
conflict, maar dit jaar is hij ge-
komen en gaat hij afstuderen! 
 
* Dank God voor alle feesten die 
we de afgelopen maand moch-
ten vieren! 

* Dank God voor onze 5 nieuwe 
collega’s en voor alle afgestu-
deerde studenten die een zegen 
zijn voor de kinderen en men-
sen waarmee ze werken. 

Gebed.. 
* Bid mee dat onze studenten 
tijdens hun opleiding zullen 
ontdekken wie Jezus is en hoe 
zij Hem in hun leven kunnen 
volgen. 
 
* Bid mee voor de families van 
onze studenten. Vele studenten 
ontvangen het nieuws dat hun 
vrouw en/of kinderen ziek zijn 
en één van de studenten verloor 
zijn broer afgelopen maand in 
een conflict. 
 
* Bid mee voor de mensen in 
Nuba-Mountains en onze visie 
voor het starten van een oplei-
ding in het nabije vluchtelingen-
kamp.  

www.assistinchrist.org/nl 


