
‘Van jongs af aan vertelde mijn moeder dat de 

andere (stam) groep onbetrouwbare en vreemde 

mensen waren en dat heeft er uiteindelijk toe geleid 

dat ik mensen van deze groep heb vermoord, tijdens 

de genocide in ons land … Door deze 

Verzoeningsworkshop heb ik geleerd dat God 

verschillende soorten mensen heeft geschapen maar 

dat we allemaal gelijk zijn. Hierdoor heb ik mijn 

schuld durven bekennen naar God en zelfs naar 

overlevenden van deze groep mensen en ik heb 

hiervoor vergeving ontvangen. Nu deel ik lief en leed 

met mijn beste vriend, hij is van de andere (stam) 

groep en hij heeft als jongetje van 6 jaar samen met 

zijn broer, als enige van hun gezin, de genocide 

overleefd. Ondanks dit verdriet en pijn heeft hij mij 

kunnen vergeven door de kracht van God.’ 

Wat een getuigenis over Gods liefde en eindeloze 

genade gaf deze man tijdens de 

Verzoeningsworkshop en training die ik (Corina)

volgde in Rwanda. In November werd ik uitgenodigd 

door Pastor Joseph om deze workshop en training in 

Rwanda te volgen. Eind februari begon de training 

met 24 andere deelnemers uit verschillende landen, 

waaronder ook 6 mensen uit verschillende 

bevolkingsgroepen uit Zuid Soedan. Bijzonder om te 

ervaren dat het verdriet en de pijn die mensen 

elkaar aandoen door de eeuwen heen en over de 

hele wereld zo hetzelfde zijn. Tegelijkertijd mogen we 

zien dat Gods liefde en genade ook steeds hetzelfde zijn 

en uiteindelijk overwinnen zodat mensen vergeven 

kunnen worden en vergeving kunnen geven, zoals God 

ook voor ons doet.  

Het besef dat deze meneer deelt; dat hij als klein jongetje 

van zijn moeder leerde om een andere groep mensen te 

haten en uiteindelijk werd meegesleept door deze haat 

en hierdoor mensen heeft vermoord. Het maakt mij 

opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om op 

respectvolle en gelijkwaardige wijze te praten over 

mensen die een andere kleur huid of haarkleur hebben, 

ergens anders vandaan komen, andere kleding dragen 

dan wij, of andere 

gewoontes hebben 

dan dat we gewend 

zijn. Het is juist 

verrijkend om deze 

verschillen te zien, te 

ervaren en te delen 

met onze kinderen, 

waar we ook wonen 

of werken op deze 

aarde.   

De getuigenissen die 

verschillende 

Rwandezen gaven 

tijdens deze training, bemoedigen mij enorm om het 

werk wat ik doe in Zuid Soedan voort te zetten. Ook dat 6 

Zuid Soedanezen uit verschillende groepen deze training 

hebben gedaan en dit toe willen passen in hun eigen 

kerk/organisatie geeft energie. Ook zij hebben wederzijds 

spijt betuigd over wat hun eigen groep heeft gedaan bij 

de andere groep en konden ze ook vergeving geven aan 

elkaar. Krachtig en bemoedigend is dit om mee verder te 

gaan in Zuid Soedan. We zullen binnenkort bij elkaar  

komen om elkaar te ondersteunen in het uitvoeren van 

deze Verzoeningsworkshops in Zuid Soedan. 
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Jeroen’s Story 

 Daan’s Headlines 

Rick’s Corner 
De laatste week van de tweede termijn hadden de twee hoogste 

klassen ‘interim’. Ik ging met een groep van 13 studenten naar 

Mombasa, aan de Keniaanse kust om een zeilcertificaat te halen. 

Het is natuurlijk ook een soort vakantie, dat is een beetje vanzelf-

sprekend. Het dagschema was als volgt: opstaan om 8:30, zeilen 

van 10:00u tot en met 12:30u, middageten om 12:45 en dan weer 

zeilen van 14:30u tot en met 17:00u en  dan  begon het avonde-

ten om 19:00 uur. In zo’n interim horen we ook iets te doen voor 

de samenleving/omgeving. Onze groep heeft het strand 

schoongemaakt; heel veel plastic verzameld en nog allerlei vieze 

attributen, maar dat ga ik niet in detail opschrijven.  

Net zoals Rick ben ik ook op interim gegaan, samen met 5 vrienden 

ben ik naar het Mau bos gegaan om een weekje in het bos te slapen. 

Het leek meer op een jungle dan een bos, want er waren heel veel 

lianen en dichtgegroeide struiken. Meneer Arensen, een zendeling 

die al bijna zijn hele leven in Kenya woont, ging met ons mee als 

vertaler tussen de Dorobogidsen en ons. De Dorobogidsen waren 

goeie vrienden van Meneer Arensen want hij heeft het evangelie  

aan hen verkondigd. Tijdens ons avontuur in het bos zochten wij 

naar de bongo, een zeldzame en bedreigde antilope. Volgens onze 

gidsen zijn er nog maar 12 bongo’s in het hele bos. Eén dag gingen 

wij op pad, vroeg in de ochtend en liepen een paar uur door het bos 

toen we een Bongo ontdekten in de verte. Dit was heel bijzonder 

want er zijn mensen die jaren naar wilde bongo’s zoeken en wij 

zagen de bongo de eerste keer dat wij op pad gingen. 

Afgelopen periode is mijn hele klas op kamp geweest bij Mount 

Suwsua. Die is 7730 meter hoog en sommige studenten zijn naar 

de top geklommen, ik was één van deze studenten. Het duurde 

ongeveer 4 uur heen en terug. Mijn vrienden en ik waren ver-

dwaald. Maar we gingen gewoon door, geen idee waar we 

waren. We zwierven door de bossen en klommen over rotsen en 

toen hebben wij iedereen gevonden. Vanaf toen waren wij voor-

aan in de groep. Uiteindelijk hadden we de top bereikt, mijn 

vrienden en ik vertrokken eerder dan de rest, zonder de gids en 

toestemming. Wij renden heel lang naar beneden en dit was 

reuze gezellig, want we waren alleen met z’n viertjes. We 

kwamen wel 45 minuten eerder aan bij het kamp. De hele 

Mt.Suswu trip was 2 dagen lang zonder te douchen.   
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Hartelijke groet, Bastiaan Corina, Rick, Jeroen & Daan de Waal 

Ongeveer 500 meter van onze compound is een nieuwe lokale basisschool gestart. Ik (Bastiaan) 

ben bij de opening geweest waar men mij vroeg om financiële support. Na jaren ervaring heb ik 

een kritische blik overgehouden dus dacht ik: “ik ga over een aantal maanden nog wel eens 

poolshoogte nemen wat er na het enthousiaste begin nog over is.” 

Mijn ouders waren afgelopen maart op bezoek, dus dit was een mooie gelegenheid om 

onaangekondigd naar het schooltje te lopen. Tientallen kinderen van 4-5 jaar kwamen aanlopen 

en renden om ons heen. De eerste gebouwtjes zaten propvol met kleuters, er was maar weinig 

orde. Een paar leraressen kwamen aanlopen en lieten ons de ‘wat oudere’ groepen zien. Ik zal 

het proberen te omschrijven: vier kleine schoolgebouwtjes, muren van leem (een geraamte van 

takken met opgedroogde modder). Eén deuropening om binnen te komen, twee vierkante 

‘ramen’ in de lemen wand met gaas die dienen als raam en een golfplaten dak, soms zo laag dat 

ik er niet eens kan staan! Eén klein schoolbord staat op de grond, geen tafels maar alleen kleine 

houten bankjes waar (een heleboel) kinderen op zitten. Ze hebben een schrift en een potlood in 

hun hand. De onderwijzer staat met één krijtje en een stok (tak) in zijn hand. Wij steken onze 

hoofden door het deurgat en ze beginnen meteen een welkomstliedje te zingen. De kerk (wel 

gebouwd van steen & golfplaten) heeft ook houten bankjes wel meer ruimte en deze wordt ook als 

lokaal gebruikt. We lopen terug met een enthousiaste hoofdmeester en ik bedenk me hoe 

verschrikkelijk heet het moet zijn in deze ruimtes tijdens het hete seizoen (temperatuur boven 40 

graden). Ik denk ook:  hoe zal de grond eruitzien tijdens de stortbuien van het regenseizoen met van 

die lekkende daken? We mogen zitten in het ‘kantoor’ van de hoofdmeester die trots vertelt dat er 

bijna 250 kinderen in deze gebouwtjes zitten, ik zie aan dozen die er staan dat Unicef wat hulp biedt 

en ben bij dat wij ook iets kunnen bijdragen. 

Na het bezoek lopen we terug en zijn diep onder de indruk van de roeping van deze lokale 

onderwijzers, die met zo’n toewijding deze kinderen leren lezen en schrijven onder deze barre 

omstandigheden, 

maar we beseffen 

ook dat deze 

kinderen op-

groeien met een 

gigantische achter-

stand. Des te meer 

waardering krijg ik 

voor onze lokale 

werknemers die 

ook zo begonnen 

zijn en zich nu 

ontplooien als 

bedreven en 

bekwame 

medewerkers! 

Wij, de 

sterken, 

moeten de 

zwakken in 

hun kwets-

baarheid 

helpen en 

niet ons eig-

en belang 

dienen.  

Rom. 15:1 

Met een potlood en schrifje op een houten bankje. 

http://www.maf.nl
mailto:adres@maf.nl


 

 

In deze nieuwsbrief leest u hoe vol Corina is van de cur-
sus die ze pas in Rwanda heeft gevolgd. Ontstellend om 
te lezen hoe haat al van jongs af aan wortel schiet in 
kinderharten door wat ze van de ouders meekrijgen. 
Wat de gevolgen daarvan zijn is te zien in de wrede 
moordpartijen die Zuid Soedan teisteren. Anderzijds: 
wat een wonder dat de Heilige Geest ogen opent voor 
de liefde van God. Daardoor gaan zij zien dat er ook 
vrede en liefde tot elkaar mogelijk is.  

Begrijpelijk dat Corina na deze cursus vol enthousiasme 
het geleerde wil delen in de praktijk.  Dit werk, in een 
land met zoveel getraumatiseerde mensen, vraagt veel 
energie. Dit is een geestelijke strijd die zich afspeelt 
tussen het licht en de duisternis. Daarom is ons gebed 
voor hen zo belangrijk. 

In het ander deel van de nieuwsbrief schrijft Bastiaan 
zijn ervaring van een bezoek aan een schooltje in de 
buurt waar ze wonen in Juba. Het is voor ons onvoor-
stelbaar onder welke omstandigheden de kinderen 
onderwijs ontvangen. Wat een wilskracht bij de onder-

wijzer spreekt hieruit. Als we dat vergelijken met onze 
leefomstandigheden, dan kunnen wij daar ontzettend 
dankbaar voor zijn.  

De drie jongens hebben kort iets op papier gezet over 
hun belevenissen tijdens een uit stapje van hun school.  

Het dagelijks leven in een door burgeroorlog ver-
scheurd land is hectisch. Hier zijn Bastiaan en Corina 
aanwezig omdat ze zich geroepen weten. Geroepen om 
de naaste in nood te dienen. Geroepen om ook deze 
mensen het opstandingsevangelie te laten horen. Wat 
heerlijk dat er dan mensenlevens veranderen door het 
Woord van God. Tekenen van het nieuwe Koninkrijk 
dat komt.  

We vragen uw voortdurend gebed zowel voor Rick, 
Jeroen en Daan als voor Bastiaan en Corina. We danken 
u dat velen dit ook doen.  

Jan Maljaars, 

Voorzitter TFC De Waal 

Vanuit de Thuisfront Commissie  


