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Christelijke opleiding voor 

leerkrachten in Zuid-Sudan. 

 

 

 

Omdat ieder kind een goede  
juf of meester nodig heeft! 

Studenten leren Jezus kennen als hun 

persoonlijke Redder en leren leven van-

uit een Bijbels perspectief. 

 

Studenten van verschillende stammen 

leven en leren samen op de campus.  
 

Zwakke en verlegen studenten groeien 

uit tot geweldige leerkrachten! 

 

 

 

Wij zien creatieve, actieve, reflecterende 

(toekomstige) leerkrachten  

met een hart voor Jezus en  

Zijn kinderen in Zuid Sudan! 

 

 

De impact op studenten 

Assist South Sudan in Strengthening Teachers 

Hilde van der Draai heeft haar Master Onder-

wijspedagogiek afgerond op de Vrije Universi-

teit in Amsterdam en is als vrijwilliger werk-

zaam op de lerarenopleiding in Zuid Sudan.  

 

De Nederlandse organisatie International 

Teams staat achter haar missie.  

Om in de toekomst meer leerkrachten op te kun-

nen leiden, kunnen we uw assistentie goed gebrui-

ken. Helpt u mee?  

 

Op de website www.assistinchrist.org/nl kunt u 

meer informatie en gebedspunten lezen. 

 

U kunt een donatie overmaken op 155667777 

Iteams inzake Van der Draai Zuid Sudan 

 

www.internationalteams.nl 

Samen zijn we sterker! 



Ieder kind heeft een goede  

juf of meester nodig! 
Ongeveer 1.3 miljoen kinderen 

in Zuid-Sudan gaan niet naar 

school. Als kinderen wel naar 

school gaan, is de kans groot 

dat hun juf of meester geen 

opleiding heeft gehad. In de 

meeste gebieden is er maar 1 

opgeleide leerkracht voor 200 

kinderen. Om dit probleem op 

te lossen heeft Zuid Sudan as-

sistentie nodig. 

 

Missie:  

Het opleiden en versterken van 

leerkrachten in Zuid Sudan. 

 

Christelijke opleiding voor leerkrachten in Zuid Sudan 

Lerarenopleiding op het 

Emmanuel Christian College  

Het Emmanuel Christelijk College 

(ECC) werd opgericht met de inten-

tie om theologen en Christelijke lei-

ders op te leiden. Het management 

team van ECC zag de nood voor 

onderwijs in het land en startte in 

2011 een 3 jarige opleiding voor 

basisschool leraren in samenwerking 

met de Mount Meru Universiteit in 

Tanzania. Het hoofd van de leraren-

opleiding is de Zuid Sudanees Dani-

el Ohide. De studenten van de lera-

renopleiding komen uit diverse regi-

o’s (o.a. Nuba Mountains) en zijn 

afkomstig van verschillende stam-

men.  

 

Versterken van leraren in het veld. 

In 2012 startte ECC in samenwer-

king met Hilde van der Draai een 2 

jarige opleiding voor leerkrachten 

die al werkzaam zijn in het onder-

wijs. Leerkrachten die nog geen op-

leiding hebben gehad, volgen de 

training tijdens schoolvakanties en 

voeren de ideeën uit in hun eigen 

onderwijspraktijk.  

 

Maar 12% van de opgeleide leerkrachten  in 

Zuid Sudan zijn vrouwelijk. Wij geloven dat er 

meer juffen nodig zijn in het Zuid Sudandese 

onderwijs en stimuleren vrouwen om de 

lerarenopleiding te volgen.  

Juffen in onderwijs 


