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Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

Lieve familie, vrienden en bekenden,
Met gemengde gevoelens schrijven we deze nieuwsbrief.
Het is voorlopig onze laatste nieuwsbrief uit Zuid-Soedan,
waar we de afgelopen 13 jaar hebben gewoond. We
willen jullie graag meenemen op reis in Zuid-Soedan en
kennis laten maken met bijzondere mensen die het werk
in Zuid-Soedan zullen voortzetten.

Het leven in Maridi
Elger en Moses hebben een bijzondere reis gemaakt naar
het dorp Maridi, waar we hebben meegeholpen aan de
bouw van een aantal lokale scholen.

Every Village Zuid-Soedan

MAF vliegt regelmatig de zendelingen van Every Village.
Naast het opbouwen van de plaatselijke kerk door middel
van radiotraining en het trainen van kerkleiders,
ondersteunt Every Village ook de kerk door toegang te
bieden tot schoon water.
Kuron Peace Village
De weg die via de brug het dorp
Kuron
verbindt
met
de
hoofdweg, is een drukke route
voor de vrachtwagens die de
lokale economie ondersteunen
in het droge seizoen. Om de opbrengst van het land naar
de markt te brengen is de brug van groot belang. Tijdens
een recente storm werd de brug over de rivier zwaar
beschadigd. MAF heeft geholpen met het vervoer van de
materialen en ingenieurs om de brug te repareren.
Nagishot
Op 6444 voet boven zeeniveau
ligt het dorp Nagishot, de
hoogste landingsbaan in ZuidSoedan. De uitdaging om de
gemeenschap per vliegtuig te
bereiken is niets vergeleken met
de reis over land. Hier geven hulpverleners voorlichting
over het voorkomen van trachoma, de belangrijkste
oorzaak van blindheid.

In een Cessna Caravan is het een uurtje vliegen van Juba
naar Maridi, een dorp ten westen van Juba. Vlak voor de
landing kon je heel mooi de traditionele huizen zien, met
een dak gemaakt van gras. Na de landing ging de piloot
met zeven passagiers verder naar het volgende dorp.

Moses had gelijk heel leuk
contact met de kinderen in
Maridi. Hij leerde de lokale
spelletjes, ging in bomen
klimmen en hielp mee met het
pompen van water en het
aanvegen van het zand.

Op goede vrijdag was er een wandeling door het dorp
heen naar de kerk toe. Het zou een wandeling van 20
minuten zijn maar het werd wandeling van 3 uur met
ruim 200 mensen die om beurten het kruis droegen.
Tijdens de wandeling waren er 15 stopjes voor een
overdenking, gevolgd door gebed. Daarna ging de stoet al
zingend verder.

Een echte school
Dit is de school onder de
mangoboom waar de kinderen
van groep 1 tot en met 3 eerst
les kregen. Nu hebben ze een
schoollokaal. De stenen zijn
gebakken door de lokale
bevolking en met support van vrienden hebben we het
dak kunnen bijdragen. Als dank kreeg Elger een bord
verse honing, met honingraat en al maar wel heerlijk
zoet!

De kleine kinderen kunnen nu in het dorp naar school en
vanaf groep 4 moeten ze een uur lopen naar een school
in het volgende dorp.

Mo-says

Samen met papa ben ik naar Maridi geweest. Dat was
heel leuk, maar ook wel wennen. Het eten was heel
anders. We aten stukjes van de geit die in de keuken
werd geslacht. Gelukkig hadden ze ook tortillas die
speciaal voor mij werden gebakken. Elke dag wasten we
ons met koud water uit een emmer want er was geen
warme douche. Omdat er ook geen elektriciteit was, ging
ik elke avond voor de kinderen een voorstelling geven
met liedjes. De kinderen in Maridi zijn heel blij met hun
nieuwe school want anders moeten ze elke dag twee uur
lopen. Dat is wel ver hoor. Op de terugweg naar Juba
mocht ik naast de piloot zitten. Nu weet ik zeker dat ik
later piloot wil worden.
Een bericht van de thuisfrontcommissie

Twee uur rijden vanaf Maridi was er nog een school met
een nood. De kinderen kregen les in de kerk maar hebben
nu een eigen school. Het dak zit er al op en in het droge
seizoen gaat de lokale bevolking de bakstenen bakken
voor de muren van de school. De kinderen gaan volgende
maand naar hun nieuwe school toe nadat de scholen ruim
een jaar dicht zijn geweest.
Gebedspunten
Willen jullie:
 Bidden voor de MAF piloten en alle passagiers die na
aankomst op hun bestemming bruggen bouwen,
radioprogramma’s maken, voorgangers trainen,
waterputten slaan en naast de Zuid-Soedanezen
staan?
 Bidden voor een goed afscheid van alle bijzondere
mensen waar we de afgelopen jaren mee hebben
samengewerkt?
 Bidden voor de kerk in Maridi en de kinderen die nu
naar school kunnen?

Transitie en ondersteuning
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven is het een
hele verandering voor Elger, Sonja & Moses om in
Nederland te gaan wonen. Ze zitten momenteel volop in
de voorbereidingen voor terugkeer en zijn bezig met
afscheid nemen. Omdat er voor het verhuizen en weer
settelen in Nederland extra kosten worden gemaakt,
willen wij u vriendelijk verzoeken uw financiële bijdrage
voort te zetten tot in ieder geval het einde van dit jaar.
Als Thuisfrontcommissie willen we dit van harte
aanbevelen zodat zij de tijd hebben om de overstap
mogelijk te maken.
Bij de volgende nieuwsbrief zal een brief van MAF worden
toegevoegd waarin meer informatie gegeven zal worden
over de afronding van de uitzending en uw financiële
bijdrage.

Bedankt voor jullie gebed, Elger & Sonja
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de Elger & Sonja. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de
Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Elger & Sonja als supporter wilt
ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of
aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Nieuwenhuis gaat.

