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Huilende kinderen..
Reden? De kinderen hadden te horen gekregen dat het tijd was voor hun leerkrachten om te vertrekken! Onze tweedejaars studenten hebben
hun stageperiode succesvol afgerond op verschillende basisscholen in Zuid Sudan. De kinderen in hun klassen vonden het niet fijn dat onze studenten terug moesten naar hun eigen school en begonnen te huilen. Dikke tranen! Sommige studenten moesten er zelf ook bijna om huilen. De
afgelopen maand hebben ze een sterke band opgebouwd met de kinderen. Ook de schoolhoofden smeekten onze studenten om langer te blijven. Hoewel onze tweedejaars studenten nog maar net zijn begonnen aan hun opleiding, was de impact van de training die ze hebben gevolgd al
duidelijk zichtbaar in het veld. Studenten waren in staat om een positieve sfeer te creëren in hun klassen. In de meeste scholen worden kinderen
nog regelmatig geslagen en geforceerd naar de leerkracht te luisteren, onze studenten gebruikten andere methodieken. Zij kregen de volle aandacht van de kinderen door hun onderwijsmethodes, de interactie, de prachtige zelfgemaakte leermaterialen, de spelletjes, verhalen en praktische activiteiten. Kinderen waren blij in de klas en leerden veel.
Terwijl we basisscholen bezochten kwamen we ook studenten tegen die vorig jaar en het jaar daarvoor afgestudeerd zijn. Ik bezocht ze in hun
klas en was onder de indruk. De impact is zichtbaar. De afgestudeerde studenten maken echt een verschil voor de kinderen in dit land.

Gebedspunten:
* Bid voor vrede in Zuid Sudan
en voor de mensen die lijden
vanwege de (economische)
situatie in dit land.
* Bid voor wijsheid voor onze
plannen om meer trainingsprogramma’s in andere gebieden te
starten.
* Bid voor bescherming voor
onze studenten tijdens hun
vakanties.
International Teams (Ermelo)
Bankaccount IBAN
NL33 RABO 0155 6677 77

T.n.v. Impact Zuid Sudan
Voor meer informatie:
www.assistinchrist.org
www.eccollegess.org

Het verhaal achter de stralende leerkracht!
Tijdens de stageperiode straalde meester Bardoi in zijn klas! Vol passie, vreugde, zorg en liefde voor zijn leerlingen gaf hij les. Op een positieve manier had hij volledige controle over zijn leerlingen en hielp hij zijn leerlingen in hun leerproces. Het is moeilijk voor te stellen dat deze stralende liefdevolle leerkracht afkomstig is uit
het gebied Bentiu (Unity State) waar de mensen (inclusief zijn familieleden) elkaar haten en elke dag met elkaar
in gevecht zijn vanwege politieke redenen. Bardoi heeft duidelijk een andere persoonlijkheid. Hij is bescheiden
en luistert aandachtig naar feedback. Hij groeide op in een Christelijke gezin en zijn ouders waren altijd goed
bevriend met hun buren. Al toen hij jong was viel het mensen op dat hij een speciaal hart heeft en echt van
God houdt. Hij ontving ondersteuning om zijn middelbare school af te maken in Kenia en toen hij daarmee
klaar was stuurden ze hem voor een verpleging training. Maar Bardoi had een hart voor onderwijs en hoewel
mensen hem probeerden te ontmoedigen van dit beroep, was hij heel doelbewust. In 2015 kwam hij bij ons op
de opleiding. Hoewel het voor hem niet veilig is om te reizen vanwege zijn stamen-achtergrond en hoewel in
het gebied waar hij vandaan komt oorlog is, is het zijn droom om juist daar in Unity state les te geven. Het is
zijn droom om in Unity State onderwezen mensen te zien, die God aanbidden en dit laten zien in hun acties.
Laten we bidden dat zijn droom op een dag uit zal komen!
* A Transformed People with Academic Excellence * Rooted in the Word * Glorifying God*

