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Leven in een vluchtelingenkamp
Primitief
In de kampen rond Moyo wonen ruim
200.000 mensen, ieder op zijn of haar
kleine stukje grond waar een tent, of
inmiddels een hut of
huisje staat. De voorzieningen zijn primitief.

Dagelijkse uitdagingen
De Verenigde Naties
delen
maandelijks
voedsel uit: vooral maismeel en bonen. De mensen koken op houtvuurtjes. Maar voor brandhout moeten de
mensen, meestal de vrouwen of meisjes, steeds verder lopen. De toevoer
van water is al maanden een probleem, waardoor mensen urenlang in
de rij staan om hun jerrycan te vullen
bij een handpomp.

Verveling
Het grootste probleem voor jongeren
in het kamp is waarschijnlijk de verveling. Sommigen zijn afgehaakt van
school en brengen hun
dagen doelloos door.
Niet weinigen zoeken
hun heil in alcohol en
drugs.
Gezondheid
Door het gebrek aan
elementaire
kennis
over gezondheid en hygiëne worden
veel mensen onnodig ziek. Om kosten
te besparen stellen mensen een bezoek aan de kliniek vaak uit. Jeannette zal in 2019 met een project aan de
slag gaan om vooral de elementaire
kennis over gezondheid te vergroten.
In een volgende nieuwsbrief hierover
meer.
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Maak kennis met...
Moses Losuk Isaiah
Moses is een eerstejaarsstudent
van Peter. Hij is Zuid-Soedanees
en is als vluchteling naar Oeganda
gekomen. Hij is getrouwd met Rose
en heeft drie kinderen: twee meisjes en een jongen.

gesponsord. Ook de GZB sponsort
een heel aantal studenten. Daarnaast moeten studenten zelf een
kleine bijdrage leveren in de studiekosten. Aangezien er verder geen
inkomsten zijn is dat voor veel studenten een flinke uitdaging. Ook
voor Moses.

Studie
Onlangs begon hij aan het tweede
semester in het diplomaprogramma
theologie. Diploma zit wat betreft
niveau net onder Bachelor. Moses
is een goede student. Hij heeft alle
tentamens in december gehaald.
Uitdaging
Moses verblijft gedurende het semester intern op de college. Dat
betekent dat zijn gezin in het vluch-

Hulp
Sinds kort helpt Moses ons op zaterdagochtend in de tuin. Wij zijn
blij met de hulp en voor hem is het
een mogelijkheid wat bij te verdienen.

telingenkamp het zonder hem moet
stellen. De studie van Moses wordt

Moses vraagt uw gebed voor zijn
gezin, voor zijn studie en de financiële uitdagingen.

Vredesproces Zuid-Soedan
Stagnatie
In de vorige nieuwsbrief spraken we over een proces van twee stappen vooruit, één achteruit. Op
dit moment lijkt het proces haast tot stilstand gekomen. In mei van 2019 zou er een nieuwe overgangsregering moeten zijn. Maar de voorbereidingen daarvoor lopen vele maanden achter.

strijders actief (NAS) die zich niet
hebben aangesloten bij het vredesakkoord. Zij zijn bang dat door
dit akkoord de Dinka en de Nuer
in de nieuwe regering zullen overheersen en de Equatorians onderdrukt worden. Daarom willen zij een akkoord met een federaal systeem, waarbij veel macht
niet centraal, maar meer regionaal
wordt uitgeoefend. Lokaal wordt er
“we do not need
dus nu gevochten tussen het regepeace on paper, but ringsleger en deze strijders van NAS.
En opnieuw zijn er burgers gedood en
peace on the
duizenden mensen op de vlucht geslaground”
gen.

Akkoord
In het grootste deel van het land is het
wat betreft gevechten rustig. Dat is
ook wat er in de westerse media wordt
gemeld. Lokaal wordt er wel weer hier
en daar gevochten. Dat heeft te maken met de verschillende partijen betrokken in dit conflict. De twee belangrijkste, en grootste, etnische groepen stonden de
afgelopen maanden tegenover elkaar: de Dinka
van de president Kiir en de Nuer van voormalig én
toekomstig vicepresident Machar. Zij hebben in
september 2018 vrede gesloten.

Verdeeldheid
Maar in het zuiden van het land wonen verschillende andere etnische groepen in de regio Equatoria.
Ook de mensen uit Kajo Keji noemen zichzelf
Equatorians. Onder deze groepen is een groep
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Beslissend
De komende maanden zullen cruciaal worden of, echt
duurzame vrede komt. De vluchtelingen in de kampen
hier vlakbij en onze collega’s op de college willen
graag geloven dat ze binnenkort terug kunnen naar
hun huizen. Tegelijk merk je aan velen dat ze ontmoedigd raken. Ja, ze zijn blij met het vredesakkoord,
maar dat is nog maar papier. Wat mensen nodig hebben is vrede in hun dorpen. Blijf alstublieft bidden voor
Zuid-Soedan en haar bevolking.

Zending Zuid-Soedan

Hoe ziet een gewone week eruit?
Vanuit Nederland komt regelmatig
de vraag hoe ons dagelijks leven
eruit ziet. Hopelijk kunnen we tijdens een verlof een keer foto’s en
filmpjes laten zien. Wat we nu kunnen doen is een overzicht geven
hoe een gemiddelde week eruit
ziet.
Zondag
De week begint op zondagmorgen.
We gaan naar een Anglicaanse
kerk, die op 5 minuten lopen van
ons huis is. Daar zijn drie diensten
achter elkaar. Wij wonen de tweede
Engelstalige dienst bij. Soms gaat
Peter voor in deze kerk, door de
dienst te leiden of er te preken.

De rest van de dag is rustdag waarin we ontspannen, lezen en contact
hebben met familie en vrienden in
Nederland.
Maandag
Op maandag begint de dag op de
college om 7.30 uur met een dagopening en om 8.00 uur beginnen
de lessen voor Peter en zijn collega’s. Het werkritme van Jeannette
is veel minder strak. Zij werkt veel

samen met iemand op het kantoor
van de kerk. Soms gaat ze één of
meerdere dagen naar het vluchtelingenkamp voor haar voorlichtingsprogramma. Op weekdagen lunchen we altijd op de college. We
eten rijst, met (bruine) bonen en
groenten. Twee keer per week is er
ook een beetje vlees of vis. Het
avondeten bestaat op weekdagen
voor ons uit vers gebakken broodjes, die we in de buurt kunnen kopen.
Dinsdag
Alle schooldagen beginnen om 7.30
met een dagopening, dus ook vandaag. Naast het lesrooster is er op
dinsdag altijd een personeelsvergadering. Het voornemen is altijd om
dit te beperken tot één uur, maar
meestal worden dat er twee. Afrikanen zijn dol op vergaderen.
Woensdag
Na de lessen is er woensdag een
bijbelstudie die we met collega’s
doen. Peter bereidt deze voor en
geeft ook instructies aan de collega’s die de dag erop dezelfde bijbelstudie doen met de studenten.
Men is hier niet erg gewend om
structureel bijbelstudie te doen.
Dus daarom besteden we daar extra aandacht aan.

Donderdag
Dit is op de college altijd een belangrijke dag. Aan het einde van de
ochtend is er een officiële kerkdienst met avondmaal (wekelijks
dus).
Vrijdag
Tot nu toe is het rooster zo dat er
op vrijdagmiddag geen lessen zijn.
Aan het einde van de middag is het
tijd voor de wekelijkse boodschappen. Naar het centrum van Moyo is
een kwartiertje lopen. Regelmatig
combineren we dit met het eten van
een bord kip en patat. Er zijn maar
enkele restaurants waar je dit soort
maaltijden kunt gebruiken.
Zaterdag
Op zaterdagmorgen is het tijd voor
de was. We hebben geen wasmachine, dus alles gaat met de hand.
Gelukkig hebben we hulp van Sara,
een nichtje van een collega. Ook

bakken we op zaterdag zelf vers
brood en andere lekkere dingen
voor het weekend zoals cakejes en/
of eierkoeken.

Ondertussen in Kampala, Jinja en Moyo
Conferentie
Sinds we de vorige nieuwbrief publiceerden is er veel gebeurd. In
december nam Peter met twee collega’s deel aan een
door de GZB georganiseerde conferentie
over theologisch onderwijs. Deze werd
gehouden in Kampala. Er waren ook deelnemers uit Kenia,
Rwanda en Congo.
Heel inspirerend.
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Vakantie
Aansluitend hebben we een korte
vakantie gehouden. Oeganda is
een prachtig land. We verbleven

in Jinja, waar de rivier de Nijl begint
aan zijn ruim 6000 kilometer lange
reis door Oeganda, Zuid-Soedan,
Soedan en Egypte.
Bibliotheek
De maanden januari en februari
heeft Jeannette gebruikt om de gehele bibliotheek van de college te
catalogiseren. Niemand wist precies hoeveel en vooral welke boeken we nog hadden omdat twee
jaar geleden tijdens de plotselinge
vlucht snel wat boeken zijn meegenomen. Nu is er dus weer overzicht.
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De bronnen van de Nijl

Gebed
•

Dank voor de geslaagde operatie van Selina,

•

bijzonder voor de jongeren.

de vrouw van onze collega Kwanji (zie vorige

•

nieuwsbrief).

•
•

Bid dat het vredesproces door mag gaan zodat

Dank voor de inspirerende conferentie die

de Zuid-Soedanezen weer terug kunnen naar

Peter mocht hebben met collega’s.

hun eigen plek.

Dank dat alle studenten weer gemotiveerd zijn

•

Dank dat wij ons thuis voelen in Moyo en tot
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U kunt een gift overmaken
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Peter en Jeannette de Groot
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•

Bid voor het gezondheidsproject waar
Jeannette binnenkort mee aan de slag gaat.

nog toe gezond mochten blijven.

GZB

Bid voor de studie van Moses en ook dat er
genoeg geld zal zijn voor hem en zijn gezin.

begonnen aan een nieuw semester.

•

Bid voor de vluchtelingen in het kamp en in het

Colofon
Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde
gemeente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van ZuidSoedan en wonen in Noord-Oeganda. Peter geeft les aan toekomstige
predikanten. Jeannette richt zich op preventieve gezondheidszorg.
www.gzb.nl/zendingzuidsoedan
www.facebook/zendingzuidsoedan

www.instagram/zendingzuidsoedan
pb.degroot@gmail.com
jeannettevandriel@gmail.com
tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl
Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda

