
Beste vrienden,  

Bedankt voor al uw gebed en steun 

dit afgelopen jaar. Dankzij uw steun 

konden we dit jaar weer alle pro-

gramma’s afronden en zelfs onze 

studenten vervoeren naar hun 

woonplaatsen. Alle studenten heb-

ben nu vakantie en delen met hun 

families en dorpbewoners wat ze 

tijdens hun studie hebben geleerd. 

Als kerst-geschenk geef ik u graag 

dit jaar een uitgebreide nieuwsbrief 

met hoogtepunten van het afgelo-

pen jaar.    

Dit jaar was geen gemakkelijk jaar.  

Vanwege veiligheidsredenen konden 

onze activiteiten niet plaatsvinden op 

onze campus en moisten we verhuizen  

naar een tijdelijke lokatie in het stadje 

Yei. In Yei hing er veel spanning van-

wege de aanwezigheid van hongerige 

(en soms dronken) soldaten. Het is 

echt een wonder dat al onze studen-

ten zonder interrupties hun studie 

konden voortzetten.  Na alle heftige 

ervaringen van vorig jaar , zijn we als 

personeel en studenten wel dichter 

naar elkaar en God gegroeid.  

 

We ervaarden het als onze roep-

ing om vredestichters te zijn in 

Yei. De doorgaande activiteiten 

van het college bemoedigden de 

mensen in Yei en het veranderde 

hun perspectief over de situatie in 

Yei. We hebben gezien hoe men-

sen uit vluchtelingenkampen in 

Uganda terugkeerden naar Yei. 

 

 Verschillende stammen studeerden samen en kregen 

 les van zowel nationale als internationale docenten. 

 

 

Docenten balanceerden constant tussen het doorgeven 

van theoretische kennis en het begeleiden van studenten 

in praktische activiteiten waarin kennis werd toegepast. 
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Maart: Eerste afstudeerfeest in Ajuong Thok 

In Maart dit jaar vierden we ons eerste afstudeerfeest in 

het vluchtelingenkamp Ajuong Thok. In partnership met 

LWF studeerden 72 leerkrachten uit Nuba-Mountains af 

met een certificaat. Zij geven nu al les in het vluchtel-

ingenkamp. De hoofddonor van dit programma (UNHCR) 

waardeerde de training enorm en financierde de 

voortgang van dit programma. Onmiddelijk na het afstu-

deerfeest begonnen 67 nieuwe studenten aan dit pro-

gramma.  

Nieuwsbrief 
Hilde van der Draai 
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April: Ondank alle moeilijkheden gingen de 

klassen in Yei en Ajuong Thok gewoon door 

* A Transformed people with Academic Excellence * Rooted in the Word * Glorifying God* 



Toen de derde jaars studenten hoorden dat ze stage gingen lo-

pen in Yei, lieten ze merken dat ze hier niet klaar voor waren. 

Angst en twijfel vanwege de onveilige situatie in de stad hield 

hen tegen.  Na gezamelijk gebed en bijbelstudie overtuigde God 

hen om toch aan hun stageperiode te bginnen. De studenten 

zagen het als hun roeping om les te geven aan de kinderen op 

de basisscholen in Yei. Ze gaven les op een geweldige manier en 

ze bouwden mooie vriendschappen met de kinderen op. 
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Juni: Derde jaars studenten liepen stage op 

basisscholen in Yei 

Juli: Het afstuderen van onze leider werd gevierd! 

Daniel Ohide toonde tijdens de spannende tijd in 2016 moed en uit-

muntende leiderschapsvaardigheden. Dit jaar werd hij de directeur van 

het college en was hij ondertussen ook in staat om zijn Master-studie 

af te ronden. Dat was wel een feestje waard. Samen met studenten en 

collega’s verrasten we hem met een surprise-party.  

Dit jaar hebben we als onderwijs-team meerdere feestjes georgani-

seerd om bijzondere momenten en mensen te vieren.  

Als onderwijs afdeling zijn we gezegend met 

twee nieuw geboren babies. Elias, onze docent 

die lesgeeft in Ajuong Thok kreeg een jonget-

je; Nelson. 

Een maand later beviel Annet, onze coordina-

tor voor het certificaten programma in Yei, van 

een meisje; Emily. 

Augustus/September: Nieuw geboren babies 
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September: Studenten gaan samen vooruit! 
Tweede jaars studenten 

presteerden geweldige 

lessen tijdens de 

lessenserie over jonge 

kinderen en tijdens hun 

stage-periode! 

De studenten in Ajuong 

Thok zijn erg gedreven 

en bereiken goede re-

sultaten tijdens hun 

training. 



Als onderwijs afdeling werden we dit jaar bemoedigd en geinspireerd 

door bezoekers van internationale docenten. In Mei ontvingen we Matt 

& Melodie uit Canada en in Oktober kwamen Ruth Radley uit Engeland, 

Judi, Steve en Christine uit Amerika, Elke uit Duitsland en Simone uit 

Zwitserland (zij is nu ook voltijds werkzaam bij ECC).  

Persoonlijk voelde ik mij ook gezegend met internationale vrienden in 

Yei. In het bijzonder Vivian uit Zweden (werkzaam bij UN OCHA). Samen 

bouwden we ook vriendschap op met Kim, Lance en Joshua uit USA die 

werken voor een weeshuis in Yei.  

Oktober: Internationale Vrienden 

Oktober: Orientatie bezoek aan Aweil 

Aan het begin van dit jaar kwamen een aantal derde jaars studenten naar mij en 

onze principal toe met een serieus verzoek. Zij hadden een visie voor ECC om een 

opleiding te starten in hun woonplaats Aweil.  In Oktober bezocht ik Aweil samen 

met collega’s van het management team van ECC. We onderzochten de mo-

gelijkheden voor het starten van een lerarenopleiding in deze regio. Het was een 

geweldige verrassing om te ontdekken dat de Minister van Onderwijs in Aweil de 

visie had om Christelijk onderwijs te implementeren. Afgestudeerde studenten 

hadden de visie van ECC met 

hem gedeeld en hij was enthou-

siast geworden: “Ik wil dat ECC 

hier komt en leerkrachten op 

gaat leiden. ECC is een Christelijk 

instituut en is trouw aan zijn 

roeping. We zullen doen wat we kunnen om jullie te helpen en het programma te 

faciliteren.”  

Het is onze hoop om in 2018 een certificaten In-Service programma te starten voor 

ongetrainde leerkrachten die al lesgeven in Aweil Zuid.  

November: Afstudeerfeest in Yei! 

Het afstudeerfeest dat plaatsvond op 24 November in Yei was een feest van hoop. Hoop voor 

vrede en een betere toekomst voor Zuid Sudan. Het bemoedigde veel mensen in de stad om te 

zien dat studenten hun studie hadden afgerond ondanks alle spanningen en onrust. Er waren 

studenten die afstudeerden van Theologie en de Leiderschap & Management opleiding, maar de 

meesten studenteerden af van onze onderwijsopleiding: 43 studenten studeerden af met een 

diploma en 11 met een certificaat.   

De oprichters van ECC Bischop Elias Taban en het hoofd van het bestuur van ECC George William 

spraken bemoedigende woorden uit. Vele andere belangrijke bezoekers volgden met een 

toespraak, waaronder de Minister van Onderwijs van de regio Yei en de Burgemeester van Yei. 
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December: Tweede afstudeerfeest in Ajuong Thok 

Het was fantastisch om dit academische jaar af te sluiten met een groot 

feest in het vluchtelingenkamp Ajuong Thok.  59 student-leerkrachten 

hadden hun 9-maanden lange intensieve opleiding afgerond en 

ontvingen hun certificaat op 5 December.   

We vierden dit histor-

ische moment met onze 

partnerorganisatie Lu-

theran World Federation 

en hun donorpartner UNHCR. Ook leiders van de overheid waren er om deze 

ceremonie bij te wonen. Evenals de vele bewoners van het vluchtelingenkamp. 

Vele kinderen vierden enthousiast het feest met ons mee. Ze waren erg blij dat 

hun meesters en juffen nu een erkend certificaat ontvingen.  

Aan het einde van het feest was er genoeg eten voor iedereen! 

Bedankt voor al uw steun van dit afgelopen jaar! 

Bedankt voor uw bemoedigende berichten! Be-

dankt voor al uw gebeden. Bedankt voor uw gulle 

donaties!  

Door middel van uw steun hebt u kinderen blij ge-

maakt met een nieuwe meester of juf!  

Samen dragen we bij aan verandering in het land 

Zuid Sudan, met name voor de toekomst van de 

nieuwe generatie.  

Dankjewel! 

Wilt u de kinderen in Zuid Sudan een speciaal 

kerstcadeau geven? 

Geef ze een nieuwe goed opgeleide leerkracht cadeau! 

Dat cadeau zullen ze nooit meer vergeten in hun leven. 

De kosten om 1 leerkracht op te leiden zijn ongeveer 

€1500 per jaar. 

Elke steun is welkom en elk gebed wordt ook zeker zeer 

gewaardeerd!  

Donaties kunnen worden gestuurd naar:                     

International Teams (Ermelo),                                              

IBAN: NL33 RABO 0155 6677 77,                                          

T.n.v. Impact Zuid Sudan. 

Kerst donatie? 
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