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Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

   

Lieve familie, vrienden en bekenden,  
 
Er zijn de afgelopen maanden heel veel dingen anders gegaan 
dan iemand ooit had kunnen denken. In plaats van bij de 
pakken neer te zitten, zijn we aan de slag gegaan om zoveel 
mogelijk mensen te bereiken. In deze nieuwsbrief geven we 
jullie een kijkje in ons leven in Zuid-Soedan.  
 
MAF-kantoor verhuisd 
Het MAF-kantoor in Juba is verhuisd naar een plek vlakbij het 
vliegveld. De meeste mensen zullen een verhuizing niet zien 
als een feestje maar voor Moses en zijn vrienden Yenthe en 
Eshkar was het een leuke middagbesteding. Zeker toen ze 
aan het einde van de middag een ijsje kregen! 

Op slot 
Elke week zijn er in Juba bijeenkomsten over het voorkomen 
van besmettelijke ziektes. Het afgelopen jaar stonden die in 
het teken van Ebola. Het lijkt erop dat de kans op Ebola in 
Zuid-Soedan steeds kleiner wordt en nu staat alles in het 
teken van het Coronavirus. 
 
Zuid-Soedan is langzaamaan op slot gegaan voor de 
buitenwereld. Het eerste geval van coronavirus in Zuid-
Soedan was begin april en de verwachting is dat de piek rond 
augustus zal zijn. Om verspreiding van het virus te 
voorkomen zijn scholen dicht en mogen sociale 
bijeenkomsten, kerkdiensten, voetbalwedstrijden en 
workshops niet meer gehouden worden.  
 
Vliegen is momenteel lastig, ook voor MAF. De vliegtuigen 
moeten regelmatig voor onderhoud naar Oeganda en Kenia 
toe maar je moet toestemming hebben van de vicepresident 
om het land uit te mogen vliegen om van vliegtuig te 
wisselen. Toch gaan we niet bij de pakken neer zitten. We 
hebben waarschijnlijk nog een paar weken de tijd om zoveel 
mogelijk mensen te vertellen hoe ze de kans op een 
besmetting met het virus kunnen verminderen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieners in actie 
Met een tekort aan materialen 
om gezondheidswerkers en ook 
de bevolking te beschermen 
tegen het coronavirus, zijn er veel 
lokale initiatieven ontstaan. 
Achter de naaimachine zit 
Michael, een jongen van 16 die 
mondkapjes aan het maken is van 
Afrikaanse stof. Hij kan gemiddeld 
50 maskers per dag naaien. 
 
"Ik maak maskers om mijn 
landgenoten te helpen de 
coronavirusziekte te bestrijden", zegt Michael. “Alles is tot 
stilstand gekomen en ik kan niet naar school, dus in plaats 
van thuis zitten niets doen, ben ik samen met mijn moeder 
begonnen gezichtsmaskers te naaien. Ik denk niet dat 
scholen dit jaar weer opengaan, maar als we eindelijk 
teruggaan wil ik ingenieur worden.” 
 
Zorgen voor elkaar 
Goed voor jezelf zorgen en 
gezond eten is in deze 
periode heel erg belangrijk. 
Elger kon letterlijk de boom 
in om de mango’s te 
oogsten. Ruim 50 heerlijke 
vruchten vol vitamines. 
Genoeg om te delen met onze collega’s. En binnenkort zijn 
de bananen rijp. 

 
 
 

Het weer 

We hebben het gevoel dat we zo 
langzaamaan ons kookpunt bereiken. 
Overdag is het in de schaduw 39 graden 
dus het is zweten. Moses kan normaal 
gesproken heel goed tegen de warmte 
maar zelfs hij kan ’s avonds moeilijk in 
slaap komen. Als het heel warm is, legt hij 
een koelelement op zijn rug en dat lijkt 
wel te helpen.  
  
  

 

https://hpfsouthsudan.org/fighting-
covid-19-one-mask-at-a-time/ 
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Gezondheidszorg in Zuid-Soedan 
Sonja en haar team zijn druk bezig geweest met het printen 
van voorlichtingsmaterialen over coronavirus in 30 lokale 
talen. Omdat slechts een klein percentage van de bevolking 
Engels spreekt is dit laatste erg belangrijk. Met hulp van 
bijbelvertalers zijn de posters vertaald. 

 
 
MAF heeft geholpen met het vervoer van de coronavirus 
posters in lokale talen, gezichtsmaskers en informatie voor 
de gezondheidswerkers in de dorpen. Er zijn veel moeilijk te 
bereiken gebieden en deze samenwerking is geweldig.  

In de 800 klinieken zijn gezondheidswerkers en 
hulporganisaties druk bezig om ervoor te zorgen dat mensen 
afstand kunnen houden. Ook zijn er trainingen over het 
mixen van chlooroplossingen om de klinieken schoon te 
houden. De temperatuur van patiënten wordt gecontroleerd 
voordat ze de kliniek binnen komen en gezondheidswerkers 
hebben gezichtsmaskers gekregen. 

Tot slot heeft Sonja een interview 
gegeven voor de lokale radio over het 
belang van het blijven aanbieden van 
basisgezondheidszorg omdat kinderen 
met malaria, longontsteking en diarree 
nog steeds behandeld moeten worden. Zolang er nog 10 keer 
zo veel mensen overlijden aan malaria dan het coronavirus, 
moeten we ervoor zorgen dat mensen het vertrouwen in de 
gezondheidswerkers niet verliezen en niet thuisblijven als ze 
symptomen hebben van malaria.  

Gebedspunten 
Willen jullie:  
 Bidden voor alle gezondheidswerkers die zich extra 

inzetten om patiënten zo goed mogelijk te helpen, welke 
ziekte ze ook hebben? 

 Bidden voor de vrouwengroepen en jongens als Michael 
die heel hard werken om mondkapjes te maken voor de 
gezondheidswerkers die anders helemaal geen 
bescherming hebben? 

 Bidden voor de bijbelvertalers die helpen om de mensen 
in hun lokale taal te kunnen vertellen over bescherming 
tegen het virus?  

 Bidden voor ons werk in Zuid-Soedan? Dat het ondanks 
alle omstandigheden mogelijk zal blijven om de mensen 
hier tot zegen te zijn? 

 Bidden voor Moses die probeert het beste te maken van 
de situatie maar zijn vriendjes wel mist.  

 Danken voor een lieve juf die Moses lesgeeft, voor de 
eenden en ook vriendschappen waar we dankbaar voor 
mogen zijn? 
 

Bedankt voor jullie gebed,  
 

Liefs van Elger en Sonja 
 

 

Mo-says 

      

Het virus is ook naar Juba gekomen dus nu heb ik samen 
met mijn klasgenootje thuis les. Ik mis mijn vriendjes van 
school wel hoor. Als ik naar buiten ga dan moet ik een 
gezichtsmasker op. Het is wel warm en soms zweet ik in 
mijn gezicht als ik naar de markt ga met mijn masker op.  

Samen met Yenthe heb ik koningsdag gevierd en ik zorg 
voor mijn eendjes. Mama eend heeft acht eieren gelegd en 
met pasen zijn de eendjes geboren. Ze waren heel zacht en 
ik mocht ze soms even knuffelen. Samen met papa heb ik 
een slaapplek gemaakt voor de eendjes. Er zijn veel 
roofvogels in Juba en er zijn nog maar twee kleine eendjes 
over maar ze groeien gelukkig heel snel.  
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