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Feest!  

Op 9 November rondde ECC het college jaar in Yei af met een 

groot bijzonder afstudeerfeest. 56 studenten studeerden af, 

waarvan 2 basisschool leerkrachten met een Certificaat , 30 met 
een diploma in Onderwijs en 4 met een Bachelor Degree in 

Onderwijs.  

Om 8 uur ‘s ochtends klonk het trompet geschal door Yei. De 

trommels kondigde de boodschap aan; BAM! BAM! TARAAA!!!!! 

Hier zijn ze dan! Onze helden! Ze hebben het gehaald!  

 

 

 

 

Deze studenten begonnen hun studie in 2016. Terwijl soldaten vlak naast het 

college oorlog voerden, concentreerden deze  studenten zich op hun studie. Ze 

waren bedreigd door soldaten em bestolen van hun telefoon aan het einde van 

hun eerste studiejaar, toch kwamen ze terug in 2017. Terwijl vele mensen Yei 

hadden verlaten, waren deze studenten een teken van hoop voor de stad. Het 

bleef onrustig in de stad, soms lagen de studenten ‘snachts wakker van 

kogelschoten, maar zaten ze overdag zich weer geconcentreerd in de klas.  

Samen met de muziekgroep liepen de afgestudeerde studenten op 9 November 

door Yei naar het kruis in de stad. Daar riepen ze samen voor 7 keer; “Yei voor 

Jezus! Yei voor Vrede!” 

Deze afgestudeerde studenten zijn er klaar voor om een verschil te maken in Zuid Sudan. Zij zijn de ambassadeurs voor Vrede. Zij zijn 

instrumenten in God’s handen.  

In 2018 had het college een 

flink financieel tekort. Het was 

erg spannend of we het college 

jaar konden afronden. Het is 

een wonder. Het is gelukt! En 

dat hebben we mede te danken 

aan jullie bijdrage en gebeden! 

Heel veel dank daarvoor!  

Dit jaar studeerden er voor het 

eerst studenten af met een Bache-

lor in Onderwijs. Deze studenten 

werken al in de lerarenopleiding. 

Zij zijn nu volledig bevoegd om les 

te geven aan studenten in de di-

ploma opleiding en het programma 

te coordineren. 



Afgestudeerde studenten 
werkzaam bij World Vision 
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Na zeven jaar te hebben gewerkt aan de onderwijsopleiding in ECC, heb ik een mijlpaal bereikt. 

Zuid Sudanese collega’s zijn bevoegd en capabel om de lerarenopleiding voort te zetten. Het is tijd 

voor mij om wat afstand te nemen van de intensieve situatie in Zuid Sudan en weer wat meer tijd 

door te nemen met familie en vrienden in Nederland. Dit is geen gemakkelijk process, maar ik heb 

er vertrouwen in dat God op Zijn manier verder gaat met de lerarenopleiding en een nieuwe rol 

voor mij heeft. Ik blijf zeker betrokken bij de mensen en het werk van ECC, maar zal vanaf April in 

Nederland gaan wonen en werken. 

Op 11 November legde ik aan studenten en collega’s uit waarom ze mij minder in Zuid Sudan zullen 

zien in 2019.  

Een van de studenten, Benjamin genaamd, kwam in tranen naar mij toe. Hij barste uit in huilen toen 

hij mij bedankte voor de rol die ik had gespeeld in zijn leven. Nooit eerder had iemand hem zo be-

moedigd.  

Hij had mij meerdere malen gedeeltes van zijn levensverhaal verteld. Hij was opgegroeid bij zijn oom 

en tante, omdat zijn ouders waren gescheiden en hem niet wilde opvoeden. Vier jaar geleden over-

leed zijn oom en een paar weken na zijn overlijden verloor de familie al hun bezittingen door een 

brand in hun huis. In 2016 maakte de familie de oorlog van dichtbij mee en in 2017 overleed zijn 

tante/pleegmoeder aan een slangenbijt. Alsof het niet genoeg was… dit jaar was zijn broer en oom 

doodgeschoten in de compound in Goli en zijn zusje verkracht door soldaten.  

Toen Benjamin mij vertelde dat hij niet in staat was om schoolgeld te betalen zorgde ik ervoor dat hij 

niet meer aan dat probleem hoefde te denken. Huilend vertelde hij mij dat er niemand hem in zijn 

leven zo’n groot cadeau had gegeven. Huilend gaven we elkaar een knuffel. Hij heeft het eerste jaar 

van zijn studie erg goed afgerond, maar hij heeft nog twee jaren te gaan…… 

Het is spannend of Benjamin inderdaad zijn studie kan afronden. ECC heeft namelijk een groot 

financieel probleem. Om de opleidingen voort te kunnen zetten heeft het college financiele part-

ners nodig. Wilt u meebidden en meewerken om studenten als Benjamin een hoopvolle toekomst te 

geven? Samen kunnen wij levens veranderen en mensen als Benjamin bemoedigen.  
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Donaties kunnen worden 

overgemaakt naar: 

International Teams 

(Ermelo)  

IBAN: NL33 RABO 0155 6677 77 

T.n.v. Impact South Sudan 

Foto Onder: Gemaakt op de ver-

jaardag van Emily (dochter van 

Annet). Annet zal veel taken bin-

nen de opleiding overnemen 

samen met collega Lotiki. 

Vijf afgestudeerde studenten zijn sinds April dit jaar 

werkzaam bij een project van World Vision. Deze 

maand mocht ik ze samen met een collega opzoeken. 

Het is indrukwekkend om te zien en horen hoe onze 

afgestudeerde studenten een verschil maken in de 

levens van kinderen. Ze werken met kinderen met 

(oorlogs-)trauma’s, weeskinderen, 

verstoten– en verwaarloosde kinderen.  

De Moeder en oma van het kindje op 

de arm van Dawa (foto links) zijn blind. 

Ze zijn dankbaar met de hulp van Dawa 

in de zorg voor hun kind.  

Zeven jaar in Zuid Sudan 


