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Want God’s maaksel zijn wij, in 

Christus Jezus geschapen om 

goede werken te doen, die God van 

te voren bereid heeft, opdat wij 

daarin zouden wandelen. 
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Lieve mensen,   
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor gebed, bemoedigende berichten en financiele ondersteuning. Het is 
bijzonder om steeds opnieuw te ervaren dat we samen een team zijn in deze missie in Zuid Sudan.  
Al sinds het begin van mijn werk in Zuid Sudan heb ik, samen met enkele collega’s, het verlangen om meer uit te 
reiken naar de mensen van Nuba Mountains. Dit jaar opende God de deur voor ons om te dienen in Ajuong Thok; 
het vluchtelingenkamp vlakbij de grens van Sudan waar vluchtelingen uit Nuba Mountains verblijven. De 
organisatie Luthern World Federation heeft ons gevraagd om een training te faciliteren voor 80 student-
leerkrachten in het kamp.  In mei mocht ik met de training van start gaan en gaf ik een maand les aan de 
studenten. Hoewel het leven in het kamp niet gemakkelijk is vanwege gebrek aan gezond gevarieerd voedsel, 
barre weersomstandigheden (windstormen/hitte) en ziekte, is het kamp toch een veilige haven voor de mensen 
uit Nuba. Elke week bezocht ik met collega’s verschillende kerken en telkens weer werd ik bemoedigd door de 
grote passie die de mensen hier hebben voor Jezus. Tijdens de kerkdiensten werd God met veel vreugde 
aanbeden. Tijdens een van de diensten zei een spreker met volle overtuiging dat er een hoger doel is voor de 
vluchtelingen in dit kamp want zij kunnen het evangelie delen met mensen binnen en buiten het kamp. Het werd 
mij duidelijk dat veel mensen hier erg voor open staan. 
De enorme potentie van student-leerkrachten is indrukwekkend.  
Ze werken hard en hebben het verlangen om echt een verschil uit te  
maken in het leven van de kinderen in het kamp. Met de studenten 
besprak ik hoe ze kinderen kunnen activeren in hun lessen, hoe ze 
lessen betekenisvol kunnen maken en hoe ze bijbelse principes kunnen  
integreren in hun onderwijs. Tijdens demonstratie lessen ervaarden de  
studenten hoe leuk lesgeven kan zijn. De kinderen in het kamp 
profiteren direct van de leerkrachten die de nieuwe ideeen implementeren. 


