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Lokale Begrafenis
In de afgelopen jaren hebben verschillende Zuid
Soedanese collega’s veel geliefden naar het graf
moeten brengen, zowel jonge mensen als oude.
Regelmatig hoorden we hen vertellen over de
moeilijkheden die ze ervaarden bij het
transport, de kosten, het graf, de begrafenis of
de tijd daarna.

zussen een slapeloze nacht doorbrachten. Het is
overdag 40 en s’nachts boven de 20 graden en het
enige dat zij konden doen was wapperen met doeken
om te proberen het ontbindingsproces van het
lichaam te vertragen. En ondertussen liepen hier ook
de kleine kinderen rond. Het was een
traumatiserende situatie”

Nu we zelf recent het verlies van een geliefde
van dichtbij hebben meegemaakt begrijpen we
wat een impact dit heeft. Tegelijkertijd zien we
hoe goed alles in Nederland allemaal geregeld is;
bij ons begeleiden de begrafenisondernemer en
overledenenverzorgster de rouwende familie in
allerlei zaken.

Een andere collega vertelde:

Laatst vertelden een aantal collega’s in Zuid
Soedan de volgende schrijnende verhalen
rondom het verlies van hun broer en tante:
“Het was wreed en buitengewoon pijnlijk voor
de familieleden dat er in de stad Tonj geen kist
of balsemvloeistof beschikbaar was om het
lichaam te behouden. Dit resulteerde in het
moeten terugbrengen van het lichaam naar het
huis (de hut) waar zijn hulpeloze vrouw en mijn

“Het was moeilijk om een auto te vinden om het
lichaam te vervoeren, maar uiteindelijk konden we
een oude pick-up regelen. Mijn overleden tante werd
erin gelegd en toen reed de auto weg. We moesten
over een heuvel heen, maar de motor viel regelmatig
uit onderweg dus toen is het lichaam (dat in doeken
lag) er een aantal keren uitgegleden”
FOTO’S: de begrafenis van een dochtertje van onze
collega, ze was twee jaar oud.

Internationale Vrouwendag
Op 8 Maart wordt jaarlijks
Internationale
Vrouwendag
gevierd.
Deze
dag
is
in
de twintigste eeuw ontstaan
doordat vrouwen opkwamen voor
hun rechten, onder andere op het
gebied
van
arbeidsen vrouwenkiesrecht.
Op sociale media lees en zie ik
(Corina) hoe deze dag op allerlei
manieren gevierd wordt; in het
ene land zijn er betogingen om de
aandacht te vestigen op huiselijk
geweld en ergens anders hebben
groepjes vrouwen gezellig een uitje om het vrouw-zijn te vieren.
Tijdens deze Vrouwendag was ik net verdrietige verhalen aan het verwerken van verschillende Zuid
Soedanese vrouwen.
Een nichtje van een collega logeerde een tijdje bij haar. Ze wilde liever niet terug naar huis, omdat
haar moeder alcoholverslaafd is en het niet gezellig en veilig is thuis. Haar vader heeft twee vrouwen
en hij zorgt niet goed voor hen; regelmatig krijgen ze klappen. Ook neemt hij zijn (financiële)
verantwoordelijkheden voor beide vrouwen en (schoon)families niet. Zijn vrouwen worden daarop
aangekeken en hen wordt door zowel hun eigen als hun schoonfamilie verweten dat ze geen goede
echtgenotes zijn. Deze moeder zoekt het in de alcohol, wat moet ze anders als zelfs haar eigen familie
haar van falen beschuldigt?
Een ander verhaal van twee dames die ik heb gecounseld:
Twee jonge vrouwen reden laat in de avond terug naar huis nadat ze waren uitgegaan. Ze werden
gestopt door gewapende mannen. Deze stapten in de auto en de dames werden rondgereden in het
donkere Juba en verschillende keren verkracht. Hierna stapten de mannen uit en lieten de vrouwen
achter, die, blij dat ze nog in leven waren, terug naar huis reden. Ze vertellen niet aan hun moeder of
familieleden dat ze verkracht zijn, omdat dit kan betekenen dat ze beschuldigd worden en niet meer
uitgehuwelijkt kunnen worden. Dit geheim zullen ze dus voor altijd bij zich dragen.

Een andere jonge vrouw vertelt dat ze zes jaar getrouwd was met een man die 2 vrouwen heeft die
wel kinderen hebben. Zij wordt niet zwanger en dit wordt haar enorm kwalijk genomen. Ze wordt
gepest en geslagen door haar echtgenoot. Na verschillende onderzoeken en zowel medische als
traditionele behandelingen wordt ze na zes jaar zwanger. Nu wordt ze niet meer geslagen en telt ze
mee in de familie.
Ook is er het verhaal over een rijke man die een aantal vrouwen heeft. Hij slaapt om de beurt bij een
van zijn vrouwen en eet nooit een maaltijd van hen omdat hij ze niet vertrouwt en bang is voor
vergifiting. Er heerst jaloezie en haat onder de echtgenotes van deze man, omdat ze hem moeten
delen met andere vrouwen. Hier hebben ze niet zelf voor gekozen, het is hen opgelegd door familie bij
het bepalen van de bruidsschat met deze rijke man.
Dit zijn recente verhalen die ik heb gehoord van vrouwen in Zuid Soedan. Ik kan een heel ‘blik open
trekken’ met onrechtvaardige verhalen die tevoorschijn zijn gekomen in de afgelopen jaren. En helaas
hebben deze vrouwen weinig mogelijkheden om hun verhaal kwijt te kunnen en/of hun rechten te
laten gelden.

Wat een contrast met vrouwen die leven in dezelfde tijd 2021, maar voor wie het leven zo anders is. Het lijken wel verschillende werelden, waarin andere rechten en plichten gelden. Wat
een (voor)recht als een vrouw kan en durft te demonstreren of de mogelijkheid
heeft om Vrouwendag te vieren met andere vrouwen. Vaak worden op Interna- Een sterke
tionale Vrouwendag vrouwen in het zonnetje gezet die iets bijzonders hebben vrouw, wie
bereikt of iets als eerste hebben gedaan.
zou haar
Ik zou graag de vrouwen in het zonnetje willen zetten die geen enkele vorm van vinden? Zij is
bestaansrecht lijken te hebben. Toch dragen zij elke dag zorg voor de volgende meer waard
generatie door voor maaltijden te zorgen en verschillende keren per dag water te dan
halen bij de waterput. Ook denk ik hierbij aan de vrouwen die moeten vluchten edelstenen '
voor oorlogsgeweld en aan hen die elke dag vernederingen of slaag moeten Spreuken
ondergaan. Gelukkig zijn er organisaties die lobbyen bij overheden voor rechten 31:10
voor de vrouwen.
De bijbel vertelt hoe God naar de mens kijkt, zowel naar de man als naar de vrouw:
Genesis 1: 27 ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hen;
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen…… 31 En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, het was
zeer goed’.
Galaten 3:28 ‘Daarbij
is het niet van belang dat men Jood is
of Griek; daarbij is
het niet van belang dat men slaaf is
of vrije; daarbij is het
niet van belang dat
men man is of
vrouw; want allen
bent u één in
Christus Jezus’.

Update over de familie:
Onze jongste zoon Daan was erg blij dat hij in januari weer naar school in Kenia kon gaan. Rick en
Jeroen wonen ieder in een eigen kamer in hetzelfde studentenhuis in Middelburg. Wij zijn ook
weer blij om terug te zijn in Zuid Soedan zijn, maar door de coronamaatregelen kan Corina helaas
nog geen verzoeningsworkshops organiseren in afgelegen gebieden.
Hartelijke groeten, Bastiaan, Corina de Waal
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DEZE NIEUWSBRIEF IS MEDE MOGELIJK GEMAAK DOOR:
Vanuit de TFC
Beste lezer,
Bastiaan en Corina nemen ons in deze
nieuwsbrief weer mee in een stukje leven en
werk in Zuid Soedan. Zo’n andere cultuur.
Ondanks de corona-restricties die ook in Zuid
-Soedan van kracht zijn, kan er gelukkig wel
gevlogen worden met de MAF-vliegtuigen.
In het team vindt weer een wisseling plaats:
twee gezinnen vertrekken naar een ander
MAF-programma in Afrika en een paar andere gezinnen maken zich klaar om naar Juba
te komen. Dat betekent afscheid nemen en
nieuwe mensen verwelkomen en inwerken.
Met de bijna 9 jaar dat Bastiaan en Corina in
Juba werken, zijn zij het 'langstzittende' MAF
gezin in Zuid-Soedan en hebben dus al vaak
dit proces meegemaakt.
We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij het werk van MAF in Zuid
Soedan! Door uw steun middels gebed, financiële bijdragen en door het gevoel dat er
thuis betrokken mensen zijn, wordt dit werk
mogelijk gemaakt.
Hartelijke groet, Judy Rijnhout, voorzitter.
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