
Lieve vrienden, 

Door middel van deze nieuwsbrief breng ik jullie graag op de hoogte van de stage-periode 

van onze derde jaars diploma studenten. Nadat ik de studenten had verteld dat hun stage-

periode binnenkort zou beginnen, lieten ze duidelijk merken dat ze dat niet zagen zitten. 

Ze weigerden op stage te gaan, omdat ze bang waren vanwege de onveilige situatie in de 

stad. We besloten om samen bijbelstudies te doen 

over angst en in gebed zochten we God’s aan-

wezigheid en wijsheid (zie foto). De studenten ra-

akte overtuigd dat God hen riep om toch aan de 

stageperiode te beginnen en de leerlingen les te geven op basisscholen in Yei.  

Al na de eerste stage-dag ontving ik een telefoontje van een directeur van een van de basisscholen. Hij belde 

om ons te bedanken voor de studenten die met een geweldige cooperatieve houding hun stagepriode waren 

begonnen op de school,  Een paar dagen later begonnen wij (als onderwijs-team) 

met het uitvoeren van observaties. We observeerden de studenten terwijl zij 

lesgaven aan de leerlingen op de basisscholen. We ontdekten dat veel scholen een 

enorm tekort aan reguliere leerkrachten hebben omdat vorig jaar veel leerkrach-

ten naar Uganda zijn gevlucht  en ook zijn veel leerkrachten gestopt met lesgeven 

vanwege verlaat/te weinig salaris. Een maand lang konden onze studenten deze 

gaten opvullen, waardoor sommige kinderen weer terug naar school kwamen. 

Onze studenten begonnen echt van hun werk op de scholen te genieten en gaven 

geweldig les.  Studente   

‘Dawa’ gaf les aan een 

klas met meer dan hon-

derd kinderen, maar was in staat om ze allemaal actief in de les te betrekken. De interactie 

van student Michael met zijn leerlingen was uitmuntend, binnen een week had hij diep-

gaande gesprekken met individuele leerlingen en kon hij de leerlingen met persoonlijke 

problemen helpen en bemoedigen. Samen met zijn klasgenoten besloot hij zelfs om het 

schoolgeld van een meisje in zijn klas te betalen. Een andere indrukwekkende student was 

Rasas. Hij creeerde een hele prettige atmosfeer in de klas en activeerde zijn leerlingen met 

verschillende activiteiten zoals spelletjes en groep-werk. Aan het einde van zijn les zei hij 

met een brede glimlach op zijn gezicht; “ Ik heb echt genoten van deze les en het deed mij 

goed om te zien dat mijn kinderen er ook van konden genieten!”   

Op de laatste dag van de stage-periode brachten de kinderen van één van de basisscholen de student-

leerkrachten terug naar ons college terwijl ze afscheidliedjes zongen. Het verraste iedereen op ons college. 

Terwijl de kinderen afscheid namen van hun leerkrachten, begonnen ze te huilen.  Ook onze studenten 

waren in tranen. Het was bijzonder om te zien dat de studenten die eerst weigerden om aan hun stage-

periode te beginnen, nu huilden omdat ze het zo moeilijk vonden om afscheid te nemen van de kinderen die 

zij een maandlang hadden lesgegeven. God kan alles omkeren! 

Deze week geef ik les aan onze eerste jaars diploma 

studenten. Zij zijn nog maar net begonnen aan hun 

studie, maar ik heb er vertrouwen in dat ook zij 

goede leerkrachten zullen worden. Een van de stu-

denten draagt een t-shirt met de tekst “Wees niet 

bang, Vertrouw op God” (zie foto). Juist dat prin-

cipe heeft de derde jaars studenten geholpen om 

tijdens de stage-periode een onvergetelijke indruk te 

maken in het leven van de kinderen op de basis-

scholen in Yei.  
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