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Voorlichting moeder- en kindzorg
Ik sta iedere keer weer versteld.
Vrouwen krijgen al generaties lang
kinderen. Het is heel belangrijk en
goed dat kennis en kunde van moeder
op dochter wordt overgedragen. En
toch sta ik dan verbaasd hoe weinig
basiskennis er is. Met andere woorden, met kleine stapjes kan grote
vooruitgang geboekt worden. Dat was
zo met de voorlichting over hygiëne.
Dat is zo met de nieuwe trainingsserie
over moeder– en kindzorg.
Hoe werkt dat nou?
Laat ik een voorbeeld geven. Natuurlijk weten vrouwen dat ze elke maand
hun menstruatie krijgen. Maar wat dat
nu veroorzaakt, hoe dat van binnen
werkt? Geen idee. Ze luisteren met
open mond.
Kennis overdragen
Voor deze training zijn via de kerk

jonge vrouwen uitgenodigd. Zij zijn
geselecteerd omdat ze kunnen lezen
en schrijven, in het Engels of in hun
eigen taal. Dat is belangrijk, want het
is de bedoeling dat deze vrouwen
allemaal op hun beurt een groepje
vormen met zeven andere vrouwen.
Met hen delen ze de opgedane
kennis.
Hygiëne, bevallen en (borst)voeding
Inmiddels zijn de eerste trainingssessies geweest. Daarin ging het over
hygiëne en hoe gezond te blijven
tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld
door gezond te eten. Als er geen
aanleiding voor is, zullen veel vrouwen
niet snel naar een verloskundige
gaan. Die mogelijkheid is er wel, en
kan veel problemen voorkomen. Ook
hebben we het al over de bevalling
zelf gehad.
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Maak kennis met...
Solomon Baka
Hij is bijna onze buurman. We
wonen in dezelfde wijk. Zijn bijnaam is ‘Archie’. Dat komt omdat
hij archdeacon — een soort regiopredikant — is voor de Anglicaanse
kerk van Oeganda.

gen op. Gelukkig is zij weer helemaal hersteld. Daarnaast moest hij
ook het schoolgeld betalen voor zijn
studerende eigen kinderen en die

Hij kende ons al eerder dan wij
hem, want hij heeft mede voor onze
werkvergunning in Oeganda gezorgd. En dat is Solomon ten
voeten uit. Hij is altijd dingen aan
het regelen. Als er problemen zijn
in Moyo of in de regio, Solomon is
er altijd om te bemiddelen. Voor
ons, voor de vluchtelingengemeenschap van Zuid-Soedanezen, hij
staat voor iedereen klaar.
Het jaar 2020 was ook voor hem
niet gemakkelijk. Zijn vrouw was
ziek. En dat leverde naast de
zorgen om het herstel ook geldzor-

van familieleden die in zijn gezin
opgroeien. En dan te bedenken dat
zijn officiële salaris nog geen 30
euro per maand bedraagt.

Solomon is 62 jaar. Dat betekent
dat hij van de kerk over 3 jaar met
pensioen moet. Maar van pensioen
is er nauwelijks sprake. Daarom is
Solomon in juli 2019 begonnen aan
de bachelor theologie op Kajo Keji
Christian College (en is dus nu één
van Peters studenten). Hij hoopt
met dat diploma op zak straks nog
een andere (parttime) baan te
vinden om zijn gezin te kunnen
onderhouden.
Onlangs waren we uitgenodigd om
bij hem thuis een dienst bij te
wonen om God te danken. Eén
zoon had een diploma gehaald en
de andere was jarig. En zoals dat
hier gewoon is, is er dan ondanks
alles voor iedereen een overvloed
aan eten.
Een bijzondere man, met het hart
op de juiste plaats.

Vredesproces Zuid-Soedan
Tergend langzaam
Deze rubriek is een vast onderdeel
geworden in onze nieuwsbrief.
Maar deze keer hebben we weinig
nieuws te schrijven. Er wordt
nauwelijks voortgang geboekt.
Maar juist daardoor gaat het lijden
van de Zuid-Soedanezen wel
door.
Geweld
Omdat er geen goed werkende
regering is en geen bevoegd
gezag in de regio, gaat het geweld
tussen bevolkingsgroepen door. Er
wordt vee geroofd, mensen raken
gewond of laten het leven. En de
daders komen ongestraft weg.
Overstromingen en honger
Hoewel het nu de droge tijd is,
waren er lange tijd op grote schaal
overstromingen. De rivier de Nijl
bereikte de hoogste waterstand in
jaren. Ook daardoor raakten
mensen ontheemd. Bovendien
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kon er niet
gezaaid en
geoogst
worden.
Honger ligt
opnieuw voor velen op de loer.
De regering kan nauwelijks iets
doen. Ongeveer 90% van de
economie is afhankelijk van de
verkoop van olie. Maar de prijs is
door corona flink gezakt. Hopelijk
zal de wereld Zuid-Soedan niet
vergeten en de hulporganisaties
van voldoende middelen voorzien.
Vluchtelingen
Voor de ruim één miljoen vluchtelingen in Noord-Oeganda betekent het dat de tijd voor terugkeer
naar huis nog steeds niet lijkt
gekomen.
Blijft u bidden om wijsheid voor
de leiders en volharding voor de
bevolking?

(Vervolg van pagina 1)

In de trainingen die nog gepland
staan gaan we het hebben over
borstvoeding, de belangrijkste
kinderziektes, vaccinaties en
nog veel meer.
Jeannette
Wilt u meehelpen? Dat kan door
te doneren. Voor vijftien euro
wordt een vrouw getraind in
moeder– en kindzorg.
Maak geld over op:
NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB,
o.v.v. projectnummer
“SS.1.104 Preventieve
Gezondheidszorg Zuid-Soedan”
Zending Zuid-Soedan

Welke rol voor zendingswerker
In een vorige nieuwsbrief schreven
we over de ontwikkelingen op Kajo
Keji Christian College (KCC).
Inmiddels maken we deel uit van
een Universiteit van de Anglicaanse kerk in Zuid-Soedan en geven
we les op bachelor niveau.
Probleem
Maar dat levert soms ook problemen op. Volgens de regels van het
ministerie in Zuid-Soedan moet de
decaan minimaal een Master
gedaan hebben, maar hij had
alleen een bachelor. En toen keken
ze naar mij…

Wat is wijsheid?
Het beleid van de GZB is dat
zendingswerkers zo min mogelijk
sleutelposities moeten innemen.

Want daarmee zou de afhankelijkheid van de lokale partner
vergroot kunnen worden en dat
willen we voorkomen. En je
ontneemt ook een lokale collega
de mogelijkheid om door te
groeien. Aan de andere kant, die
lokale collega met de juiste
kwalificaties moet dan wel te
vinden zijn.
Verantwoordelijk
Een decaan gaat vooral inhoudelijk en organisatorisch over het
onderwijsgedeelte van de instelling. En omdat de school ook in
omvang groeit (we gaan
richting 200 studenten),
moet KCC op die twee
terreinen een flinke slag
maken.
Compromis
De afspraak die we nu
gemaakt hebben is dat ik
het tijdelijk doe, terwijl
KCC zoekt naar een
nieuwe decaan. Daar is
dan even de tijd voor. In
de tussentijd kan ik ook wat
reorganiseren zoals bijvoorbeeld
in de studentenadministratie.
Peter

Creatief op KCC
Halverwege december liet één
van de vaste docenten voor het
bachelor programma weten niet
beschikbaar te zijn om les te
geven in januari. Maar waar haal
je zo snel een gekwalificeerde
extra
docent
vandaan?
In
diezelfde week spraken wij onze
Britse oud-collega’s John en
Cathie Rutter, die in december
2018 vertrokken uit Moyo. John
gaf aan dat hij niet zoveel te doen
had en vanwege de strenge
coronamaatregelen in Engeland
de deur niet uit kon. En zo ging
het balletje rollen. Sinds deze
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week is John via Zoom weer een
van de docenten. Een primeur! De
eerste twee sessies zijn goed
verlopen.

Verkiezingen
Oeganda
Al maanden was het in Oeganda
onrustig. De huidige president, die
al 34 jaar aan de macht is, wilde
graag herkozen worden. Bij de start
van de verkiezingscampagne in november vielen bij onlusten meer dan
50 doden.

Internet plat
Inmiddels zijn de verkiezingen achter de rug. Die zijn relatief rustig verlopen. Om de orde beter te kunnen
handhaven werd op last van de regering het internet voor bijna vijf
dagen volledig uitgeschakeld. En
ook nu nog zijn sociale media niet te
gebruiken. In Nederland zou het
land te klein zijn, hier ondergaan de
meeste mensen het gelaten als iets
wat er kennelijk bij hoort.
Herkozen
President Museveni is met 58% van
de stemmen herkozen. De belangrijkste oppositie kandidaat was de
zanger en parlementslid Bobi Wine.
Hij wil de uitslag aanvechten. Op dit
moment heeft hij, om onduidelijke
redenen, huisarrest.
Overigens is het ‘verkiezingsseizoen’ nog niet helemaal voorbij.
Tot begin februari zijn er nog lokale
en regionale verkiezingen.
We zijn dankbaar dat het, ondanks
de voortekenen, rustig is gebleven.
We hopen en
bidden dat dit
zo blijft.
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Ondertussen in Nederland
Het is al even geleden, maar de actie was zo’n groot
succes dat we er hier toch nog een keer verslag van
willen doen.
In
2020
konden
allerlei
fondswerfactiviteiten
niet
doorgaan. Zo was er veel
verwachting van bijvoorbeeld
een minicamping tijdens de
wandelvierdaagse. Maar die
werd afgelast. Nu had niet alleen
onze thuisfrontcommissie (TFC)
daar last van. Ook Pax
kinderhulp en Friersdale misten
mogelijkheden om fondsen te
werven. En zo werden de
handen ineengeslagen en organiseerden ze samen
een cookie drive-in. Doordat de horeca gesloten

werd, kon een bakker zijn producten niet
kwijt en besloot deze te doneren aan één
van de goede doelen.
En zo werden op twee
zaterdagen
in
december duizenden muffins en
chocoladekoeken verkocht. Het was
bij tijden zelfs file rijden.
De
opbrengst
was
boven
verwachting. Gezamenlijk haalden
ze € 6855,- op, waarvan een derde
dus ter ondersteuning van ons werk
hier
bestemd
kon
worden.
Geweldig!
Maar dat was niet de enige opbrengst. De gezamenlijke
actie werkte heel erg samenbindend in Eemnes.

Gebed
•

•

•

•

Dank voor het nieuwe project moeder– en
kindzorg. Bid dat de jonge vrouwen de kennis
oppikken en op hun beurt zullen weten over te
dragen op anderen.
Dank voor Solomon Baka en wat hij betekent
voor ons en vele anderen. Bid voor hem dat hij
zijn studie kan voortzetten en dat er genoeg
geld is voor zijn gezin.
Bid voor Zuid-Soedan, dat de wereld het land
en de bevolking niet zal vergeten. Bid voor de
leiders dat ze de wil zullen tonen om echte
vrede te bevorderen.

Bid voor Kajo Keji Christian College, dat er

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl
U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v.
Peter en Jeannette de Groot
Of doneer via de website!

groei mag zijn in geestelijk, maar ook organisatorisch opzicht. Bid voor Peter in zijn nieuwe
rol, dat hij dienstbaar zal zijn voor dit proces.

•

Dank voor de technische mogelijkheden waardoor ook KCC nu ook extra docenten kan
inzetten. Bid voor John Rutter, dat hij ondanks
de afstand een goede band zal kunnen opbouwen met de studenten.

•

Dank voor het relatief rustige verloop van de
verkiezingen in Oeganda. Bid dat dit zo mag
blijven.

•

Dank voor de geweldige inzet van onze TFC en
de mooie opbrengst van de cookie drive-in. Bid
voor de belangrijke taak van de TFC.

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.com/zendingzuidsoedan

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

