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Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

   

Lieve familie, vrienden en bekenden,  
Een stabiel land zonder overstromingen, hongersnood of 
uitbraken van ziektes, waar mensen hun talenten kunnen 
inzetten en voor elkaar zorgen. We zijn er nog niet helemaal 
maar doen ons best een verschil te maken! In deze 
nieuwsbrief willen we graag de mooie en moeilijke 
momenten met jullie delen.  
 
Een nieuwe collega voor Elger 
Elger werkt samen met drie andere collega’s 
in de financiële afdeling van MAF Zuid-
Soedan. Collega nummer drie heeft in 
augustus ontslag genomen omdat hij een 
baan als wethouder heeft aangenomen in 
het dorp waar hij vandaan komt. Dus was er 
een vacature. Elger wilde heel graag een 
stagiair aannemen om zo Zuid-Soedanezen 
de mogelijkheid te geven om praktische 
werkervaring op te doen en daarna door te 
stromen naar andere functies.  

Manowa is inmiddels begonnen als financiële assistent. 
Manowa heeft een handicap. Hij is vanaf zijn geboorte 
verlamd aan zijn benen. Voor kleine afstanden “loopt” hij op 
zijn handen en knieën. Hij gebruikt teenslippers aan zijn 
handen als bescherming. Voor grotere afstanden heeft hij 
een rolstoel met een soort pedalen die hij met zijn handen 
kan ronddraaien. Het is voor mensen met een handicap heel 
moeilijk om aan de slag te komen dus het is extra bijzonder 
dat Elger de komende maanden de kans krijgt om intensief 
samen te werken met Manowa. 

Brexit 
We proberen een beetje op de 
hoogte te blijven van het 
Nederlandse en Europese 
nieuws, ook omdat de hele 
Brexit situatie invloed heeft op ons werk hier in Zuid-Soedan. 
 
Met de UK als grootste donorland voor Sonja’s programma 
heeft de waarde van het Britse pond effect op hoeveel geld 
er beschikbaar is voor ondersteuning van de bijna 800 
klinieken in Zuid-Soedan. Zoals de grafiek aangeeft is het 
bergafwaarts gegaan de laatste maanden en is er dus minder 
geld beschikbaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoppen we met de behandeling van kinderen met malaria, 
diarree en longontsteking in de dorpen? Of is het beter om 
de lokale behandeling door te laten gaan maar een aantal 
gezondheidsposten niet meer te ondersteunen? Of 
misschien moeten we de gezondheidsposten houden maar 
ondersteuning van een aantal ziekenhuizen verminderen? 
Het zijn eigenlijk vragen waar je geen antwoord op kunt 
geven. 

De witte kool die rood is geworden 
Elke zaterdag doen we boodschappen op de markt en kopen 
we verse groenten en fruit. Dit keer hadden ze een kleine 
rode kool te koop. Sonja neemt vaak de restjes mee naar 
kantoor dus ze had voor lunch: rode kool met rijst, gehakt, 
rozijnen en kaneel.  
 
Haar collega’s keken heel verbaasd. Ze vroegen wat die 
rode/paarse stukjes op Sonja’s bord toch waren. Vervolgens 
pakten ze allemaal een stukje rode kool van haar bord om te 
proeven. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Ze eten altijd 
witte kool maar waren het erover eens dat rode kool erg 
lekker is! 

Het weer 

Honderdduizenden mensen in oostelijk Afrika zijn hun huis 
ontvlucht na het noodweer van de afgelopen weken. 
Vooral Zuid-Soedan, Ethiopië en Somalië zijn getroffen. 
Regen en overstromingen hebben een grote ravage 
aangericht. Er is vrees voor nog meer hongersnood en er 
beginnen ziektes uit te breken als cholera. In Zuid-Soedan 
zijn 900.000 mensen getroffen. Dat is 7 procent van de 
bevolking. Meer dan 420.000 burgers hebben hun woning 
moeten verlaten. De helft van hen zijn kinderen. Door de 
overstromingen is het moeilijk om levensmiddelen naar de 
getroffen gebieden te brengen. Bovendien is ook meer dan 
20.000 ton aan gewassen vernietigd. En het blijft maar 
regenen terwijl november juist een hele droge maand 
hoort te zijn! 

  

 

Interbank +/- 

Currency I have: Currency I want:

Daily Bid rates - Monday, Jun 10, 2019

Features and Functionality

The Historical Currency Converter is a simple way to access up to 25 years of historical exchange rates for 200+ currencies, metals, and cryptocurrencies. OANDA

Rates® cover 38,000 FX currency pairs, and are easily downloadable into an Excel ready, CSV formatted file.

This tool is ideal for auditors, CPAs, tax professionals, and anyone who needs accurate and authoritative foreign exchange data for spot checking, analysis, and

reporting. Currency data can be displayed in a graph or table view with up to 10 currencies at a time.

Our Historical Currency Converter is an easy to use, cloud-based solution and requires no installation, while being accessible from anywhere.

OANDA Rates® are calculated daily (Monday through Friday) and represent the previous 24 hour period aligned to UTC-midnight (8:00 PM Eastern Time). Bid, ask,

and midpoint rates for the day are published and available no later than 10:00 PM Eastern Time.

How to get Historical FX Data

1. Pick your base currency and the currency (or currencies) you want converted.

2. Choose your timeframe (daily, weekly, monthly, quarterly, annually or custom), your rate source (OANDA Rates®, or 25 Central Bank exchange rates), and your

price (bid, mid, or ask).

3. Download the historic data to a CSV format for easy use with Excel or Google Sheets.

Tips and Tricks

1. Central Bank exchange rates are available with a Pro Plan.

2. Enterprise plans are also available at a discount. Your entire team can access the gold standard in historical exchange rates!

3. This cloud-based app requires no installation and can be accessed from anywhere.

4. Automate your exchange rate conversion with our Exchange Rates API. Import FX rates right into your ERP or TMS!

*Currencies marked with an asterisk (*) are obsolete or no longer available with current rates.

Historical
Exchange Rates

Exchange
Rates API

Corporate FX
Payments

FX News Support

Upgrade your AccountWant Premium Features?  With a Pro Account you'll get 25+ years of data, CSV downloads, and Central Bank Exchange Rates.
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 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. 

 

Tweeling en drieling 
Bij het straatkinderenproject CCC is een tweeling gebracht. 
Hun moeder is tijdens de bevalling overleden vanwege een 
heftige bloeding en de kindjes zijn heel erg ondervoed. De 
tante en oma gaan nu voor de baby’s zorgen. Er is ook al een 
drieling bij CCC. De moeder woont in Juba, in een gedeelte 
waar veel huizen zijn overstroomd. Ook haar huis bleef niet 
droog dus nu woont ze tijdelijk met haar drie baby’s bij het 
straatkinderenproject tot ze weer terug naar huis kan.  

Karim 
Elke week gaan een aantal verpleegkundigen 
helpen bij een straatkinderenproject. De 
meeste kinderen hebben grote wonden waar 
niets aan werd gedaan. Tot ze nu elke zaterdag 
terecht kunnen voor wondverzorging. Karim 
had zo’n grote wond aan zijn been dat hij naar 
het ziekenhuis moest. Een vrijwilliger ging met 
hem mee. In het ziekenhuis werd de wond 
helemaal schoon gemaakt en mocht Karim 
slapen bij het straatkinderenprogramma CCC 
om aan te sterken. Wond verzorgd, gewassen 
en schone kleren aan… Hij ziet er gelijk een stuk 
beter uit!  
            
Meneer Chapati 
De kinderen op de markt hebben 
Elger een nieuwe naam gegeven: 
Meneer Chapati.  
 
 

Ze noemen hem zo omdat de kinderen met de voedselbon 
die ze krijgen een chapati (zie foto) kunnen ophalen bij het 
lokale eettentje. Zo kunnen we elke week 40-60 kinderen blij 
maken met een maaltijd. 
 
12 november is gekomen en gegaan 
In november zou de nieuwe 
eenheidsregering gevormd 
worden. Vijf dagen voor deze 
deadline kondigden president 
Kiir en vicepresident Riek 
Machar een uitstel van 100 dagen aan tot aan februari 2020.  
 
Teleurgesteld door het uitstel riep paus Franciscus op 10 
november alle partijen in het openbaar op “in het nationale 
vredesproces dat te zoeken wat samenbindt en over de 
verschillen heen te stappen in een geest van ware 
broederschap. De Zuid-Soedanese bevolking heeft de 
afgelopen jaren te veel geleden en wachten met grote hoop 
op een betere toekomst, en vooral op een definitief einde 
van de conflicten en op langdurige vrede,” aldus de paus. 

https://www.kn.nl/nieuws/buitenland-nieuws/paus-en-anglicaanse-
aartsbisschop-willen-gezamenlijk-zuid-soedan-bezoeken/ 

 
Gebedspunten 
Willen jullie:  
 Bidden voor de genezing van de wonden op Karims benen 

en hij weer herenigd kan worden met zijn moeder en 
broertje? 

 Danken dat Manowa bij MAF is gekomen en dat hij door 
de andere collega’s van MAF geaccepteerd zal worden? 

 Bidden voor de tweeling en drieling die bij het 
straatkinderenproject wonen? Dat de baby’s goed 
kunnen aansterken? 

 De situatie in Zuid-Soedan in de aanloop naar de vorming 
van de regering van eenheid in februari? 

 
Bedankt voor jullie gebed,  
 

Liefs van Elger en Sonja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juba 

Mo-says 

     

School is echt leuk. Ik zit nu in groep 5. Er zijn vier kindjes in 
de klas. Ik kom uit Zuid-Soedan, en verder zijn er kindjes uit 
Ethiopië, Kenia en Nederland.  

We krijgen les in het Engels en dat is voor papa en mama 
ook wel even wennen. Ze helpen me met mijn huiswerk en 
moeten soms even opzoeken wat een adjective of een 
proper noun is.  

Tijdens de biologieles hebben we alles geleerd over botten 
Waar zit je collar bone, shinbone, skull, vertebra en hip? Na 
de les over alle botten heb ik van pasta een skelet gemaakt. 
Heerlijk creatief bezig en nog lekker ook! 

 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     

 

   
 

 

 

 

 

 

Kenia 

Ethiopië 

http://www.maf.nl/
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