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Voorlichting gezondheid & hygiëne
Training
In maart is Jeannette begonnen met
het trainen van groepen vrouwen op
het gebied van preventieve gezondheidszorg en hygiëne.
Het is de bedoeling
dat deze vrouwen in
hun eigen omgeving
of kerk de opgedane
kennis delen. De training bestond uit drie
opeenvolgende dagen.
Basiskennis
Handen wassen met water en zeep is
voor ons vanzelfsprekend. De vrouwen is geleerd dat hiermee ziekten te
voorkomen zijn. In een workshop is
geleerd hoe met een lege plastic waterfles een wasgelegenheid bij het toilet gemaakt kan worden.

Diarree is een veelvoorkomend probleem, waarvan vaak gedacht wordt
dat het ‘erbij hoort’. In de training hebben de vrouwen geleerd hoe diarree
ontstaat en dus
voorkomen kan
worden. Vervolgens wat te doen
tegen gevolgen
zoals uitdroging.
Leergierig
De vrouwen zijn
heel enthousiast.
Aanvankelijk waren ze wat afwachtend, maar gedurende de training werden er steeds meer vragen gesteld
over uiteenlopende onderwerpen. Nu
de vrouwen twee maanden aan de
slag zijn in de eigen omgeving, komen
ze op een terugkomdag om ervaringen
te delen en vragen te stellen.
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Maak kennis met...
James Lule
James is de rector van Kajo Keji
Christian College (KCC). James
heeft ooit zelf gestudeerd aan de
college, is bevestigd als predikant
en sinds enkele jaren geeft hij met
veel bezieling leiding aan KCC.

helpen. Daarom stimuleert hij collega’s ook door te studeren, wat inmiddels vier collega’s aan het doen
zijn.
Dromen
James heeft een optimistisch karakter en droomt altijd van nieuwe
dingen voor de college, de kerk en
zijn volk. Onder zijn leiding is de
college enorm gegroeid in omvang
en kwaliteit. Inmiddels maakt KCC
deel uit van de Episcopal University. Dat maakt het mogelijk dat we in
juli van dit jaar zelf een bachelor
programma in theologie aan kunnen bieden.

James is getrouwd met Mary en
heeft 4 dochters.

Studie
James is altijd blijven studeren. Hij
heeft naast zijn vele werkzaamheden en zijn gezin een bachelorgraad gehaald in de theologie
en vervolgens een master in management. Afgelopen november is
hij begonnen aan een promotiestudie. Zijn belangrijkste motivatie
daarbij is om de college vooruit te

Het is voor ons heel inspirerend om
met hem te mogen samenwerken.

Vredesproces Zuid-Soedan
Vertraging
In het in september 2018 gesloten akkoord is afgesproken dat er
in mei 2019 een overgangsregering van nationale eenheid zou
worden gevormd. De voorbereidingen daarvoor hebben veel vertraging opgelopen. Eén van belangrijkste dingen die moet worden geregeld is het samenvoegen
van de strijdgroepen van de regering en de oppositie. Dat is nog
nauwelijks gebeurd. Daarom
heeft oppositieleider Machar onlangs gepleit voor een uitstel van
zes maanden van de vorming van
de eenheidsregering.
Positief
President Kiir wilde aanvankelijk
Machar dwingen naar de hoofdstad te komen en zijn positie als
vicepresident in te nemen. Maar
nu pleit ook de regering voor uitstel, mogelijk zelfs voor een jaar
omdat door de regentijd de we-
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gen in ZuidSoedan niet
begaanbaar
zijn.
De
meeste deskundigen interpreteren deze reactie van Kiir als positief. Het zal duidelijk zijn dat de
twee leiders elkaar nog niet vertrouwen, maar uitstel betekent in
elk geval dat er niet, zoals eerder,
weer naar de wapens wordt gegrepen.
Geduld beproefd
Dit uitstel betekent wel dat er nog
steeds weinig duidelijkheid is voor
de vluchtelingen over wanneer ze
terug kunnen naar hun huizen.
Ook de college en het kantoor
van de diocese moeten beslissingen over herstelwerkzaamheden
en terugkeer nog weer wat uitstellen. Mogen we u vragen de vluchtelingen in uw gebeden te blijven
gedenken

Overlijden collega
Op de avond van Palmpasen werd
onze college ds. Alex Aciga vlak bij
zijn huis geschept door een snel
passerende bromfiets. Enkele uren
later overleed hij in het ziekenhuis.
Hij werkte op het kantoor van de
diocese en was ook verbonden aan
de kerk waar wij zondags naar toe-

gaan. Peter werkte in de kerk soms
met hem samen. Op 1e Paasdag
mocht Peter in dezelfde kerk preken over de woorden uit Johannes
11: 25 Ik ben de Opstanding en het
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven
ook al was hij gestorven.
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Graduation
Hoogtepunt
Vrijdag 17 mei was een echt hoogtepunt voor KCC. De dag begon
met een heuse ‘verkleedpartij’. Het
is hier gebruikelijk, zoals bijvoorbeeld ook in
Amerika, dat
studenten en
docenten toga’s dragen.
De verschillende kleuren
en de manier
waarop deze
worden
gedragen staan
voor het vakgebied en het opleidingsniveau. Daarna ging iedereen
in optocht achter de fanfare. Na
een korte dienst van woord en ge-

nie de gewoonte is. Uiteraard waren de ouders en partners uitgenodigd om deze ceremonie bij te wonen.
Theologie
Voor theologie
werden
14
diploma’s uitgereikt.
En
terecht zijn de
studenten
trots op het
resultaat.
Maar ook voor
Peter als docent geeft het
veel voldoening om deze (meest)
jonge mannen te zien gaan met
een diploma op zak.
Sommigen van hen zullen binnenkort als predikant worden
bevestigd. Enkele anderen,
die hele goede cijfers hebben
gehaald, willen doorstuderen
in het bachelor programma
dat in juli begint. Die gaan dus
voor een treetje hoger.

bed werden de diploma’s uitgereikt.
Daarna volgden een hele rij toespraken, wat hier bij elke ceremo-

Business
Voor de eerste keer werden er
certificaten uitgereikt aan vier business studenten (een soort middenstandsdiploma): Ook aan deze stu-

denten heeft Peter lesgegeven, omdat er in dit lesprogramma ook Oude en Nieuwe Testament is opgenomen.

Vakantie
In de maand juni hopen we enkele weken in Nederland te zijn
voor vakantie. We zien er naar
uit om familie en vrienden te ontmoeten.
Volgend jaar D.V. hebben we
een iets langere verlofperiode
waarin er dan ook gelegenheid
is om presentaties te verzorgen.

Retraite GZB Oost-Afrika
Begin april konden we er een weekje tussenuit. De GZB organiseerde
voor alle zendingswerkers uit OostAfrika een retraite in Kenia. Er wa-
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ren collega’s uit Rwanda,
uit de DR Congo, Ethiopië,
Kenia en Oeganda.
We waren bij elkaar
op een prachtige
locatie van de Anglicaanse kerk van
Kenia. De ochtenden werden besteed aan bezinning
en toerusting. Ook
was er ruimte voor alle
zendingswerkers om hun
ervaringen te delen, waar-

na we gezamenlijk voorbede deden. De middagen waren vooral ter
ontspanning. Vooral de onderlinge
ontmoeting heeft ons goed gedaan.
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Development or destruction…?
munity access roads. Natuurlijk is het altijd goed als woningen bereikbaar zijn, maar wij
hadden nooit begrepen dat
daar problemen mee waren.

Wij wonen aan de uiterste noordgrens van Oeganda, een van de
minst ontwikkelde delen van het
land. De twee foto’s in dit stukje
laten zien dat ook Moyo, onze
woonplaats, nu ontwikkeld wordt.
Vorige week verschenen opeens
bulldozers in de buurt. Er werd
ons verteld dat er nieuwe wegen
zouden worden aangelegd: com-

De meeste van onze buurtbewoners juichen deze ontwikkeling toe want development,
dat is goed, toch? Maar ontwikkeling bleek ook veel destruction te
betekenen. Heel veel bomen werden letterlijk aan de kant geschoven. Maar erger was dat ook veel
huisjes plat moesten. Kennelijk
stonden deze al jaren op de geplande nieuwe weg.
Toen wij bijna een jaar geleden in
Moyo kwamen wonen, maakten

Gebed
•
•
•

•
•

we de foto links: een karrespoor, de
‘toekels’ van de overburen. De foto
rechts is van vorige week. De huisjes zijn plat geschoven en voor onze
deur ligt een tweebaansweg, waar
vooralsnog misschien vijf auto’s per
dag gebruik van maken.
Gelukkig heeft de overbuurvrouw
hulp gekregen zodat ze haar huisjes
kan herbouwen.

•

Dank voor het gezondheidsproject en het enthousiasme van de vrouwen.

Bid dat de periode van uitstel gebruikt zal worden voor duurzame vrede in Zuid-Soedan.

•

Bid dat deze vrouwen in hun omgeving de opgedane kennis zullen delen.

Dank voor de studenten die mochten afstuderen.

•

Dank voor James Lule en dat hij de gaven die
God hem geschonken heeft voor KCC wil gebruiken.

Bid voor hen die predikant zullen worden of een
bedrijfje starten en voor hen die willen doorstuderen.

•

Dank voor de GZB-retreat en de ontmoeting
met collega’s

•

Bid voor onze tijd in Nederland, een veilige reis
en nieuwe energie om in juli het werk te hervatten.

Bid voor James, zijn gezin en zijn studie.
Dank dat er op een spannend moment niet gekozen is voor wapens, maar voor dialoog.

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!

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

