
Lieve vrienden, 

Het is mijn streven om door middel van de nieuwsbieven verhalen van hoop uit Zuid Sudan met 

jullie te delen, maar door de strijd die wij de afgelopen maanden in het gebied rondom het college 

blijven ervaren is het soms moeilijk om hoopvol te blijven. En toch..temidden van heftige (oorlogs)

verhalen en soms pittige levensomstandigheden, houden wij ons (als team van Emmanuel Christian 

College) vast aan ons geloof. Samen met onze studenten kiezen we er dagelijks voor om angst te 

vervangen voor geloof. Zoals TD Jakes in een van zijn preken benadrukt: ‘God gebruikt niet wat is 

verloren, maar gebruikt wat er nog over is!’. 

Elke dag opnieuw is het een wonder dat we door kunnen gaan met onze lessen. Ik bewonder de 

studenten die met volledige concentratie lessen volgen en zelfs beter presteren dan andere jaren! 

Daniel, onze (Zuid Sudanese) principal, draagt een enorme verantwoordelijkheid als leider van het 

college in deze moeilijke tijd. Het is indrukwekkend om te zien dat God hem juist nu zoveel wi-

jsheid en nieuwe perspectieven geeft. Temidden van alle hectiek is hij zelfs in staat om zijn master-

studie af te ronden en academische artikelen te publiceren. 

Na het grote afstudeerfeest in het vluchtelingenkamp in Ajuong Thok in maart zijn we meteen 

weer van start gegaan met een nieuwe klas. In samenwerking met de organisatie Lutheran World 

Federation trainen we 60 nieuwe leerkrachten in het vluchtelingenkamp voor mensen uit Nuba 

Mountains. Ook in Yei druppelen de nieuwe studenten langzaam binnen en hebben we nu 11 

nieuwe studenten in de diploma-klas. 

We zijn dankbaar voor de giften die via Iteams zijn overgemaakt. Deze giften zijn voor ons ook 

een teken van hoop en helpen ons om door te gaan in de huidige (dure!) omstandigheden. 

Mogen de foto’s, de verhalen en de glinsteringen van hoop in deze nieuwsbrief jullie ook be-

moedigen om door te gaan met het ondersteunen van ons werk. 
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Boven: Eerste Jaars studenten in vluchtelingenkamp Ajuong Thok 
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Boven: Studenten tijdens bijbelstudies 

Magret is afgestudeerd! 

Magret was een van de leerkrachten in Yei die het deeltijds-certificaten 

programma volgde. Vorig jaar zou ze eigenlijk afstuderen, maar samen 

met haar gezin vluchtte ze in 2016 naar Uganda (Naar schatting 70% 

van de bevolking van Yei is inmiddels in Uganda). Toch wilde Magret 

dit jaar graag afstuderen en terugkeren naar Yei. Toen haar man dit 

hoorde, was hij het er eerst niet mee eens. Uiteindelijk besloot haar 

man om samen met haar naar Yei terug te keren. Hij paste op haar 

baby terwijl ze haar lessen volgde. Samen met 4 andere leerkracht-

studenten rondde ze haar programma af en ontving ze haar certificaat. 

(zie foto rechts) 


