
Lieve vrienden, 

Met een hart vol dankbaarheid deel ik vanuit Zuid 

Sudan deze nieuwsbrief met jullie.  Toen ik in janu-

ari uit Nederland vertrok wist ik nog niet waar we 

de opleiding voor onze studenten zouden 

voortzetten. Vorig jaar hebben we een aantal on-

veilige situaties meegemaakt vanwege het 

geweldadige conflict dat plaatsvond in het gebied 

rondom ons college.  Het leiderschapsteam van 

ons college ECC realiseerde zich dat het nog te 

onveilig is om met de studenten terug te gaan naar 

onze campus.  Zij hebben een tijdelijke lokatie in Yei ge-

vonden waar we onze studenten nu opleiden en onderdak 

bieden. Toen we in Yei aankwamen was de situatie nog erg 

gespannen, maar gelukkig ervaarden we tijdens ons verblijf 

dagelijks verbeteringen. Veel inwoners van Yei zijn vorig 

jaar gevlucht vanwege incidenten die op een genocide be-

gonnen te lijken. Deze mensen schuilen nu in vluchteling-

kampen in Uganda. Vele scholen, winkels en ziekenhuizen 

in Yei hebben hun deuren gesloten. Het was ons verlangen 

om door middel van de opening van ons college hoop te 

bieden aan de mensen in Yei en ook om de mensen die 

gevlucht zijn te bemoedigen om terug te keren en weer in 

vrede samen te leven. Voordat onze studenten arriveerden 

hadden we als personeel een aantal bijeenkomsten en een 

workshop. We deelden samen onze persoonlijke 

doelstellingen voor de opening van ons college in Yei.  Het 

was heel mooi om de Zuid Sudanese collega’s te horen 

zeggen dat zij het verlangen hebben om de studenten een 

hoopvolle toekomst te geven, om een transformatie in 

studenten te zien plaatsvinden en hen te begeleiden te 

leven in liefde en saamhorigheid zoals Jezus dat heeft 

voorgedaan. Ik voel me zeer gezegend om met hun deze 

visie te dragen en deel uit te maken van het 

vredestichtende proces. 

Aan het begin van dit jaar plaatste kerkleiders een 

groot kruis op een central plek in Yei. Iedereen die er 

langs loopt weet dat het staat voor ‘Yei voor Jezus, 

Jezus voor Yei’. Voordat ik dit jaar naar Yei reisde 

kreeg ik het inzicht dat Jezus zeker de vredevorst voor 

Yei wil zijn en dat Hij dat kan zijn door Zijn lichaam. 

Zijn lichaam bestaat uit Christenen die geloven. Tijdens 

de eerste samenkomsten die ik had met onze studen-

ten deelde ik met hen hoe ik hen als deelnemers zie 

van een nieuwe beweging in Zuid Sudan, door samen 

een groep te zijn waar iedereen welkom is waar hij of 

zij ook vandaan komt, door een leven in vrede te leven 

dat een voorbeeld kan zijn voor anderen en door de 

vruchten van de Heilige Geest te dragen. Het is onze 

visie dat deze groep studenten (en personeelsleden) 

andere Zuid Sudanesen zal aantrekken om deel uit te 

maken van deze missie voor vrede en transformatie die 

God erend zal zijn. Het is wonderlijk om te zien dat 

meer dan 60 studenten al de moedige stap hebben 

gezet om naar Yei te komen om daar hun studie a te 

maken en deel uit te maken van de missie voor vrede. 

De situatie in Yei is nog steeds niet gemakkelijk, gebed 

is zeker welkom voor wijsheid bij alle moeilijkheden 

die wij er ondervinden. 

In deze nieuwsbrief heb ik een extra pagina toegevoegd 

met details en foto’s van het eerste afstudeerfeest in 

het vluchtelingen kamp Ajuong Thok. Het was een 

onvergetelijke ervaring voor mijzelf, de afstuderende 

studenten, collega’s en iedereen die het feest met ons 

meevierde. Ik dank God voor deze ervaring en wil 

jullie bedanken voor al jullie gebed en ondersteuning.  

Het thema van dit jaar voor ons college is ‘ Samen 

verder vooruit gaan’ en ik hoop dat ook jullie in 2017 

weer verder met ons vooruit willen gaan. 
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Personeels leden van het college 

Studenten zijn weer terug in de klas 

Emmanuelle 
Toen onze studenten in Yei arriveerden, waren we verrast om een 

vrouwelijke studente voor de theologie opleiding te zien. Ze was hoog 

zwanger, maar had toch besloten om te komen. Een paar dagen later beviel 

ze in de slaapzaal van de studenten. Het was middennacht, er was geen 

ziekenhuis of vroedvrouw in de buurt, maar onze moedige studente Yeska 

stond op en besloot om te assisteren tijdens de bevalling. Een prachtig meis-

je werd geboren. We noemen haar Emmanuelle omdat ze in Emmanuel 

Christian College is geboren. Tegelijkertijd is haar geboorte een teken voor 

ons dat God met ons is waar we ook zijn.  Dit nieuwe leven geeft hoop. En 

terwijl ik naar haar kijk, bid ik dat alle kinderen in Zuid Sudan mogen op-

groeien in een liefdevolle zorgende omgeving, zowel thuis als op school. En 

in Jezus voetsporen zullen wandelen.  

Kruis geplaatst in Yei 



 

 

Op 4 maart vond het historische afstudeerfeest plaats in het vluchtel-

ingenkamp Ajuong Thok. Het was een kleurrijke viering waarin 70 

leerkrachten van basisscholen van de organisatie Lutheran World Federation 

hun Certificaat in Onderwijs van Emmanuel Christian College ontvingen. De 

70 leerkrachten hebben hun intensieve10 maanden-lange training afgerond. 

De doelstelling van de training was om leerkrachten te voorzien van kennis 

en pedagogische vaardigheden, om hen te bemoedigen om reflectieve leerkrachten te zijn die 

hun eigen rol en de rol van die van hun leerlingen goed begrijpen. Tijdens de training deden de 

leerkrachten verschillende cooperatieve activiteiten ter voorbereiding voor positieve samen-

werking met collega’s op de scholen. 

De studenten hebben erg hard gewerkt. Ze combineerden hun voltijd baan als leerkracht met 

een intensieve voltijd opleiding. Sommige studenten waren zo ijverig dat ze soms hun 

maaltijden oversloegen om op tijd in de klas te kunnen zijn. Op sommige avonden kwamen 

studenten bij elkaar onder de straatlantaarns om hun groeps-opdrachten uit te voeren, omdat 

ze thuis geen lamp hadden. Het is zeker indrukwekkend dat alle studenten al hun opdrachten, 

presentaties en examens goed hebben afgerond.  

Tijdens het vrolijke afstudeerfeest werden de studenten in de schijnwerpers gezet. Voordat 

het feest begon, marcheerde ze door het kamp terwijl ze liederen zongen over het samen een 

geheel zijn in Jezus naam. Toen het officiele gedeelte begon waarin de certificaten werden 

overhandigd, begon de aanwezige menigte te juichen. Terwijl de afgestudeerde studenten een 

voor een naar voren kwamen, kwamen ook moeders, vrienden en familieleden naar voren om 

de studenten (en soms ook ons als docenten) te feliciteren en te versieren met creatieve ver-

sieringen. Sommige studenten kwamen met tranen in hun ogen naar voren. Het was een emo-

tioneel moment. 

Genodigde gasten stonden in de rij om de afgestudeerde studenten te feliciteren.  De bezoeker 

van UNHCR benadrukte dat elke leerkracht zeer belangrijk is omdat deze zoveel kinderlevens 

beinvloed. De “guest of honour” van de viering was de minister van onderwijs van de lokale 

overheid en een representator van de lokale overheid. Ook zij spraken bemoedigende 

woorden uit voor de afgestudeerde studenten.  

Na afloop van de viering kregen alle afgestudeerde studenten samen met hun aanwezige 

vrienden en familie een maaltijd aangeboden. De afgestudeerden lieten weten dat ze deze dag 

nooit zullen vergeten. Het bemoedigde alle bewoners van het kamp om onderwijs serieus te 

nemen. Het was een prachtige dag voor veel mensen in het kamp. 

 In een lokaal radio programma zeiden de studenten het volgende: “Voorheen hadden we niks in 

onze handen, maar nu hebben we iets geweldigs dat we met onze leerlingen kunnen delen.” “Nu 

is het aan ons om uit te voeren wat we hebben geleerd. Als leerlingen in onze klassen niet leren, 

dan ligt dat aan onszelf, want wij zijn nu goed opgeleid en dragen een verantwoordelijkheid.”  

Eerste Afstudeerfeest in Ajuong Thok 


