
Kinderen rennen lachend naar school! 

Vijf van onze afgestudeerde studenten geven les op de basisschool van het weeshuis ‘ Hope for Sudan’ in Torit (Oosten van 

Zuid Sudan) waar de kinderen met plezier naar school gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gloednieuwe 

leerkrachten 

hebben een 

goede band 

opgebouwd met de kinderen. De klaslokalen zien er geordend uit en de leerkrachten 

gebruiken een variatie van lesmethodieken.  

Deze maand hebben we een groep van 6 studenten naar de school in Torit gebracht die 

daar hun stageperiode zullen uitvoeren. Onze aanwezige afgestudeerde studenten zullen 

de studenten begeleiding geven bij het lesgeven.  

Tijdens mijn bezoek voelde ik 

mij heel gezegend om met 

eigen ogen te kunnen zien wat onze af-

gestudeerde studenten doen in het veld.  

We zien de potentie voor de school om een 

rol-model school te worden voor onze 

training.  Buurtscholen hebben de impact van 

het werk van onze leerkrachten al ontdekt 

en hebben ons gevraagd om een inservice 

certificaten training te starten tijdens de 

vakanties voor hun leerkrachten. We bidden 

dat dit programma aan het einde van dit jaar 

van start kan gaan.  

Op de foto aan de linkerzijde is te zien dat 

onze afgestudeerde studenten ook function-

eren als voorganger tijdens een kerkdienst met de kinderen van het weeshuis. 
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 Aanbidding! 
* Dank God voor de school en 
de leerkrachten in Torit! 
 
Gebed.... 
* Bid met ons mee dat onze 
studenten een persoonlijk rela-
tie met Jezus hebben in hun 
dagelijks leven. 
 
* Bid voor onze visie om leer-
krachten te trainen in Torit. 
 
* Bid voor voldoende financiële 
steun, niet alleen voor de pro-
jecten, maar ook voor mijn per-
soonlijke onkosten. 

www.assistinchrist.org/nl 

Foto links:: 

In Torit had ik 

een speciale 

ontmoeting 

met een groep 

vrouwen die 

net een tradi-

tionele be-

gravenis dans 

hadden af-

gerond. 

Foto links:  

In februari 

hielden we een 

workshop voor 

onze nieuwe 

collega’s waarin 

ze leerden om 

studenten te 

observeren en 

hen opbou-

wende feed-

back te geven 

na essenpre-

sentaties tij-

dens de stage 

periode. 


