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Lieve vrienden,

Studenten in
het
vluchtelingenkamp tijdens
praktische
activiteiten

De afgelopen maanden is er veel gebeurt. Aan het begin van de maand juli ontvingen we schokkende berichten over vuurgevechten in Juba. Op maandag 11 juli besloten we in ECC om samen te
komen in de kerk om voor de situatie te bidden. Terwijl we samen aan het bidden waren, kwamen
er telkens meer schokkende berichten binnen over geweld in gebieden waar wij ook eerder
werkzaamheden hebben verricht; Torit, Kajo-Keji en Lanya. Studenten maakten zich veel zorgen
om familieleden en vrienden. In de dagen die daarop volgden werd het ook onrustiger in Yei (de
stad 20 mile bij ons vandaan). Vele mensen verlieten de stad en winkels sloten hun deuren.
Het is wonderbaarlijk hoe God ons team beschermde; Daniel, het hoofd van onze onderwijsafdeling, was onderweg naar onze studenten in het vluchtelingenkamp en de dag voordat het geweld uitbarstte had hij Juba verlaten. Onze studenten die hun praktijkstage uitvoerden in Torit,
waren twee dagen voor het geweld uitbarstte terug op de campus van ECC. In ECC hebben we
ons termijn goed af kunnen ronden en startte we onze vakantie-periode volgens plan.
Tijdens de vakantie-periode konden veel studenten niet reizen vanwege de situatie. Dankzij de
financiele bijdrage van onze vrienden uit Canada en financiële hulp uit Nederland kon ECC voedsel
kopen voor de studenten die in ECC verbleven. Ik werd sterk geadviseerd om ECC te verlaten
tijdens deze vakantie-periode. Ik vond het vreselijk moeilijk om te vertrekken en de mensen
achter te laten in deze onzekere tijden, maar God bracht mensen op mijn pad die mij op de
juiste momenten bemoedigde.

Studenten voeren de activiteiten uit
met hun leerlingen.

Culturele
verkleedpartij
in het
vluchtelingenkamp

Half Augustus mocht ik weer terug naar Zuid Sudan! Via Juba reisde ik naar het vluchtelingenkamp in Ajuong Thok waar onze 72 studenten heel blij waren dat hun training weer verder
ging. Het was fantastisch om weer les te geven aan de zeer gemotiveerde studenten. De
lessenseries die ik gaf gingen over sociale relaties, cultuurverschillen, stammenstrijd en leven in
harmonie in de samenleving en in de school/klas. Ook behandelde ik het onderwerp ‘ guidance
en counselling’, waarin de studenten op een praktische manier leerden hoe zij studenten met emotionele problemen kunnen begeleiden. In de laatste twee weken richtten we ons op onderwijs aan
jonge kinderen. De studenten genoten van alle spelletjes, knutsel- en andere kleuteractiviteiten die
zij uitvoerden tijdens deze cursus. De studenten waren zo enthousiast dat zij de ideeën al meteen
uitprobeerden met hun eigen leerlingen.
Op 22 September verliet ik het vluchtelingenkamp en reisde ik eindelijk terug naar ECC. In Yei is
het nog onrustig en duizenden mensen hebben het stadje verlaten. Maar onze opleiding gaat door!
God heeft heel duidelijk de mensen van ECC beschermd in spannende tijden. In alle verhalen van
collega’s en studenten klinkt door hoe God aan het werk is en hoe trouw Hij is! Persoonlijk voel
ik mij heel gezegend om hier te zijn. Ondanks alle onrust in dit gebied voel ik een diepe vrede in
mijn hart die bevestigd dat ik hier op de plek ben die God voor mij heeft uitgekozen. Het raakt mij
om te zien hoe moedig collega’s en studenten zijn en hoe zij met een enorm positieve houding
hard werken voor hun eigen toekomst en bovenal voor een betere toekomst voor de volgende
generatie van Zuid Sudan!
Jullie gebed is zeker welkom en we ervaren dat God gebed echt beantwoord. Blijf bidden voor
voor vrede, bescherming en voorziening.
Mocht u zich geroepen voelen om ook financieel betrokken te zijn bij ons werk, dan is uw financiële bijdrage zeer welkom! U kunt uw bijdrage overmaken naar: International Teams (Ermelo),
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