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Gebedspunten: 

* Bid voor vrede in Zuid Su-

dan. 

* Bid voor veiligheid voor 

studenten die zich in onveilige 

gebieden bevinden tijdens 

deze vakantie-periode.  

* Bid voor een goede start in 

2016 en voor de toekomst 

van ECC. 

Voor meer informatie: 
www.assistinchrist.org/nl 

www.eccollegess.org  

Lieve mensen,  

het schooljaar van 2015 is bij ons alweer voorbij. Dit jaar  hebben 

we 16 diploma’s en 13 certificaten overhandigd aan studenten die 

hun studie succesvol hebben afgerond. Zij staan klaar om in de 

praktijk uit te voeren wat zij tijdens de opleiding hebben geleerd. 

De meeste studenten vonden het niet gemakkelijk om ECC te 

verlaten. Enkelen zijn van plan om door te studeren aan ons nieuwe 

deeltijd Bachelor programma dat in 2016 van start zal gaan.  

We zien ernaar uit om 

onze studenten te zien in 

de onderwijspraktijk en 

te horen hoe zij een 

verschil maken in de 

levens van Zuid Sudanese 

kinderen! 

                                     

 

          Op de bovenstaande foto is het team van de Onderwijsopleiding afgebeeld. 

De mannen van onze vrouwelijke afstude-

rende studenten Rose en Susan vierden het 

afstuderende feest met ons mee! (zie bo-

venstaande foto). We gaan Rose en Susan 

missen, maar zijn blij dat volgend jaar kin-

deren in Juba zullen genieten van deze goe-

de enthousiaste nieuwe leerkrachten! 

Het Handboek voor onderbouw leerkrachten wordt afgedrukt! 

Een student die dit jaar is afgestudeerd heeft de afgelopen maanden hard 

gewerkt aan de illustraties voor het handboek voor onderbouwleerkrach-

ten. Door de prachtige tekeningen komen de verhalen en lesideeën in het 

handboek tot leven.  

Dankzij de correcties van Melodie Shantz uit Canada en de financiële    

bijdrage van de Protestantse kerk in Noordwolde/Steggerda kon ik het 

boek in December naar de drukker brengen van een Zuid Sudanese orga-

nisatie in Yei.  

In 2016 zullen er 200 boeken en wandkaarten klaarliggen om gebruikt te 

worden als lesmateriaal in onze opleiding. Na de training kunnen de leer-

krachten het materiaal gebruiken op basisscholen in diverse plaatsen in Zuid Sudan.   

Begeleiden van kinderen met problemen.. 

De laatste cursus van dit jaar gaf ik aan de student-

leerkrachten die al lesgeven op basisscholen. Het onder-

werp was het geven van begeleiding aan kinderen met pro-

blemen. Op de foto is afgebeeld hoe studenten een begelei-

dingsgesprek naspeelden. Het was heel boeiend om te erva-

ren hoe de atmosfeer in het klaslokaal veranderde; studen-

ten luisterden aandachtig naar het ‘kind’ en zorgden ervoor 

dat het ‘kind’ zich veilig voelde, begrepen voelde en bemoe-

digd werd met hoop voor een goede toekomst!  


