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Lieve mensen,  

Het nieuwe jaar is hier goed begonnen! In Januari gaven we les aan de in-service studenten 

(ongetrainde leerkrachten die al lesgeven op basisscholen). Ik gaf een nieuwe cursus over het lesge-

ven van het vak ‘ social studies’ en begeleidde mijn collega Annet die de eerste jaars studenten een 

cursus gaf over de basis principes van lesgeven. Ik vond het geweldig om mijn jonge collega’s te 

coachen terwijl we samen onze studenten lesgaven. Vervolgens bracht ik een week durende sessie 

met een student die net tot geloof gekomen was en had beslo-

ten om zijn verleden achter zich te laten. Het was waardevol 

om door middel van diepe gesprekken hem te begeleiden in 

zijn nieuwe wandel met Jezus.  

In februari heb ik de eerste lessenserie gegeven met de nieuwe 

handboeken voor onderwijs aan jonge kinderen. Vijftig tweede jaars diploma studenten waren blij verrast 

toen de handboeken aan hen overhandigd werden. Tijdens de cursus leerden de studenten hoe ze jonge 

kinderen nieuwe letters en nummers leren. Ook oefenden ze om hun handschrift te verbeteren en leerden 

ze hoe ze jonge kinderen het beste kunnen leren schrijven. Aan het einde van de cursus hebben de studen-

ten met behulp van de handboeken lessenpresentaties gegeven. Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat 

het merendeel van de studenten het handboek heel bruikbaar vinden en van plan zijn om het in de toe-

komst op scholen te gebruiken. De cursus werd afgesloten met een dierenjacht, waarbij studenten zich als dieren hadden verstopt in het veld en 

spelletjes aan hun collega’s uitlegden. 

 De komende maand gaan onze tweede-jaars studenten stagelopen op verschillende scholen in Zuid Sudan. Samen met collega’s zullen wij ze 

tijdens deze periode observeren op de scholen.  

                          

 

Gebedspunten: 

* Bid voor vrede in Zuid 

Sudan en de bevolking dat 

lijd vanwege de economi-

sche  situatie in dit land. 

* Bid voor de studenten die 

hun stage zullen uitvoeren 

op basisscholen. Bid ook 

voor de gezondheid en 

energie voor de docenten 

die observaties zullen uit-

voeren.  

* Bid voor wijsheid in het 

plan om leerkrachten in 

andere gebieden te trainen. 

Beschermd voor een reden! 

Aan het begin van februari ontvingen onze studenten een cursus over Familie leven & HIV Aids. De gastdocente 

uit Kenia faciliteerde de cursus en besprak met de studenten verschillende culturele activiteiten in de (Zuid) Suda-

nese samenleving waarin vrouwen slachtoffer zijn. Soms kon ik er emotioneel van worden als ik luisterde naar de 

verhalen van studenten. In diezelfde week las ik een waar gebeurd verhaal over een meisje uit Nuba Mountains dat 

was besneden, ontvoerd, verkracht en verkocht als slaaf. Het raakte me en inspireerde me om te luisteren naar 

het levensverhaal van onze vrouwelijke studente uit Nuba Mountains, Ze deelde met mij hoe de Arabieren haar 

dorp had aangevallen toen ze nog klein was, hoe haar ouders waren vermoord en haar broer was ontvoerd om 

slaaf te worden. Maar zij was die dag op bezoek bij haar oom in een ander dorp en daardoor was haar leven ge-

red! Het lukte haar oom om haar broertje te bevrijdden. Ze werd gedwongen om te trouwen terwijl ze nog erg 

jong was, maar ze weigerde dit en haar oom bemoedigde haar  vervolgens om te gaan studeren. En dit jaar gaat ze 

bij ons afstuderen als leerkracht! Ze heeft een droom om een basisschool op te richten in haar thuisgebied en 

hoopt meer meisjes te onderwijzen in Nuba Mountains. Ik realiseer mij dat het hier soms gemakkelijk is om te 

’verdrinken’ in de verhalen van slachtoffers, maar het verhaal van Ali hielp mij te dat het misschien zelfs belangrij-

ker is om ons te richten op de mensen die God heeft gered voor een reden!  


