
 

 

 

 

 

 

 

   

Mei ‘18 | 13e jaargang | nummer 3 

Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

   

Lieve familie, vrienden en bekenden,  
 

Onze nieuwsbrief staat dit keer in het teken van iets nieuws. 
Een nieuw vliegtuig, een nieuw gezicht en een nieuwe 
manier om het evangelie door te geven.  

Twee muggen 
Het kleinste MAF vliegtuig in 
Zuid-Soedan is de Cessna 
182. Het is een vliegtuig voor 
vier passagiers, inclusief de 
piloot. Het vliegtuig wordt 
gebruikt om kleine groepen 
passagiers op hun bestemming te brengen en is populair bij 
kerkleiders en lokale zendelingen. Het vliegtuig wordt ook 
wel 'de mug' genoemd omdat het in de lucht een soort 
zoemend geluid maakt. Het vliegtuig kan naar afgelegen 
gebieden vliegen omdat het licht is en maar een korte 
landingsbaan nodig heeft. 

Binnenkort komt er een tweede Cessna 182 bij. Het vliegtuig 
is nu nog in Amerika en wordt uit elkaar gehaald zodat het 
in een container past. Dan gaat het in de container de 
oceaan over naar Afrika toe. Vanaf de haven in Kenia wordt 
de container op een vrachtauto geladen en is de volgende 
stop Oeganda. Daar worden de vliegtuigonderdelen uit de 
container gehaald en het vliegtuig weer in elkaar gezet. Na 
de nodige testvluchten wordt de Cessna 182 dan naar Juba 
gevlogen. We hopen dat het vliegtuig voor het einde van het 
jaar in Juba aankomt.  

Luisterbijbels  
Een luisterbijbel op 
zonnestroom waar je in je 
eigen taal naar kunt luisteren. 
Het lijkt wel of deze bijbels 
speciaal voor Zuid-Soedan zijn 
gemaakt. In een land waar 
volgens de wereldbank maar 27% van de bevolking kan 
lezen en schrijven en waar 60 verschillende talen worden 
gesproken, zijn luisterbijbels heel populair. Zo populair dat 
we de laatste luisterbijbels in het Arabisch hebben gekocht 
en op de wachtlijst staan voor luisterbijbels in de Bari taal.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
De luisterbijbel ziet er uit als een echte bijbel maar het heeft 
een zonnepaneel op de achterkant om op te laden. Er zit 
een volumeknop op om de bijbel aan te zetten. Verder zijn 
er twee knoppen om naar het volgende bijbelboek te gaan 
en het volgende hoofdstuk.  

Onze vrienden David en Paul zijn op dit moment op bezoek 
bij huiskerken en scholen waar ze de luisterbijbels 
overhandigen. Ook andere missieorganisaties maken 
dankbaar gebruik van de services van MAF. MAF heeft pas 
een paar duizend luisterbijbels naar Aweil gebracht waar 
twee missieorganisaties werken. 
 

  

Een bijzondere glimlach 
De jaarlijkse actie om kinderen met een hazenlip een mooie 
glimlach te geven was weer een groot succes. In het 
ziekenhuis in Juba zijn in zeven dagen tijd ruim 70 kinderen 
en volwassenen geopereerd.  
 
Vanuit het hele land werden ze door Samaritan's Purse per 
vliegtuig opgehaald en naar Juba gebracht voor de operatie. 
De verhalen van de patiënten waren heel indrukwekkend. 

Het weer 

Als het regent daalt de temperatuur tot 26°C. Heerlijk! 
Maar hoe komt het eigenlijk dat het aan de andere kant 
van de rivier regent? Collega Mark legt het uit: "Het regent 
daar omdat de regenmakers de stenenmakers helpen. De 
regenmakers houden de regen bij ons vandaan zodat de 
stenenmakers aan de andere kant van de rivier genoeg 
water hebben voor hun stenen". Wat moet je daar nu op 
zeggen? We denken vaak dat het geloof in regenmakers 
iets is waar mensen in de dorpen in geloven, maar onze 
collega’s? Het antwoord bleef niet lang op zich wachten. 
Diezelfde middag, zo’n 4 uur later, barstte de regen los in 
Juba. De regenmakers waren verslagen.  
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Een vrouw van 68 jaar vertelde dat ze als kind 
al aan de rand van het dorp moest wonen 
omdat haar ouders bang waren dat ze een 
slechte invloed op het familiegeluk zou 
hebben met zo'n hazenlip. Ze is nooit 
getrouwd geweest maar er kwamen wel eens 
mannen langs en ze is moeder geworden van 
twee kinderen.  
 
Toen de kinderen groter werden en zelf 
gingen trouwen, wilden ze hun moeder niet in 
de  buurt hebben omdat ze ongeluk zou 
brengen. Dus werd moeder nog verder naar 
de rand van het dorp verbannen. Op haar 68e 
is ze geopereerd en nu kun je de hazenlip 
haast niet meer zien. Het eerste wat ze na de 
operatie zei was: "Nu kan ik bij mijn zoon in 
huis wonen; hij zal me nu wel accepteren".  

Drie jonge jongens werden ook geopereerd. Ze zorgen in 
hun dorp voor het vee en worden redelijk behandeld door 
hun dorpsgenoten. Het enige probleem is dat ze met een 
hazenlip niet kunnen trouwen. Toen ze hun gezicht zagen na 
de operatie was het eerste wat ze zeiden: "Nu kunnen wij 
ook trouwen". 

Vlees, rijst of maïspap? 
Er wordt veel gesproken over de stijgende prijzen van 
voedsel. Lokale handelaren klagen over een afnemende 
koopkracht van de bevolking, omdat de lokale bevolking 
simpelweg geen geld heeft om voedsel te kopen.  
 
 
 

Vanwege de moeilijke economische situatie zullen gezinnen 
hun kinderen niet meer naar school kunnen sturen omdat ze 
het schoolgeld niet meer kunnen veroorloven.  

Ook in Juba horen we soortgelijke verhalen. Elke maand 
maken we voedselpakketten met de kinderen van CCC. Het 
eten was 20% duurder geworden vergeleken met vorige 
maand.  

Op de markt was een vrouw die aan de slager vroeg hoeveel 
een kilo vlees was. Toen vroeg ze hoe duur een halve kilo 
vlees moest kosten. En toen een kwart kilo. Uiteindelijk 
deed ze haar portemonnee open en begon ze haar geld te 
tellen. Het was zelfs niet genoeg voor een kwart kilo vlees. 
Ze vertelde dat ze 6 mensen te eten moet geven en dat ze 
zich maar 1 maaltijd per dag kunnen veroorloven. Al haar 
geld zou op gaan aan een kwart kilo vlees maar dat is geen 
maaltijd voor 6 personen. Dus kocht ze verderop wat meel 
om maïspap van te maken.   
 
Gebedspunten 
Willen jullie:  
 Bidden voor een voorspoedige reis van de Cessna 182 

naar Afrika toe en dat het vliegtuig heel veel mensen in 
afgelegen gebieden kan bereiken? 

 Bidden voor het werk van David en Paul? Dat de 
Arabische luisterbijbels een mooie bestemming zullen 
vinden? 

 Danken voor alle patiënten met een hazenlip die 
geopereerd zijn? 

 Bidden voor een goede uitkomst van de 
vredesbesprekingen die weer zijn begonnen in buurland 
Ethiopië? 

 Bidden voor de Zuid-Soedanese families die zoveel 
moeilijkheden hebben? 

 

Bedankt voor jullie gebed,  
 

Liefs van Elger en Sonja 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juba 

Aweil 

Ethiopië 

Mo-says 
 

  
 
Ik ben 7 jaar een kan heel goed dingen regelen. Als we 
voedselpakketten maken dan zorg ik ervoor dat alles 
goed gaat en alle kinderen meehelpen. Suiker snoepen 
mag niet en dat vind ik geen probleem. Maar als de 
zakjes met zout per ongeluk open zijn, dan wil ik heel 
graag een likje nemen. Maar dat mag niet.  
 
Als ik later groot ben dan ga ik zoveel zout eten als ik 
maar wil.  
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