
Vechtende stammen waren het traditionele gezicht 

van deze regio, maar sinds 2005 is daar langzaam 

verandering in gekomen. Bishop Paride Taban: “Af 

en toe zijn er nog wat gevechten; vaak als er koeien 

gestolen worden, of als iemand  beschuldigd wordt 

van stelen.” Hij vervolgt: “We werken er hard aan 

om aan iedereen in de regio te verkondigen dat men 

geen wraak moet nemen” Met onder andere   

financiering vanuit  de Europese Unie (via  de 

organisatie  Norwegian Church Aid) heeft de Bishop 

een Peace Village opgezet met medische klinieken 

en basisscholen. Ook zijn er een aantal 

beroepsopleidingen opgezet waar jongeren het 

timmermansvak & metselvak kunnen leren. Het 

is allemaal erg eenvoudig opgezet, zodat ze met 

de beperkte middelen aan de slag kunnen. Zo 

maken ze  stenen van lokaal gewonnen klei. De 

visie van Kuron Peace Village is om 

onafhangelijk te worden van support van buiten 

de regio. Dit project bewijst dat scholing en 

training cruciaal zijn om te kunnen ontwikkelen 

in zowel  levenstandaard als het ontplooien van 

een beschaving. 

Bishop Paride Taban heeft voor  dit project  in 

2018  een belangrijke prijs ontvangen: The 

Roosevelt Four Freedoms Awards (Freedom of 

Worship)  Deze prijs werd uitgereikt in 

Middelburg. 

Hij en medewerkers van dit project maken vaak gebruik 

van de vluchten van MAF. De bishop: “Een aantal jaar 

geleden was het nog mogelijk om per auto van de 

hoofdstad naar Kuron te rijden, nu kan dat niet meer. 

Dankzij MAF kunnen wij toch doorgaan met onze 

activiteiten.” 
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MALUK’s VERHAAL 

‘Hi Corina, I’m finally married….all the arrangements are 

done in the families and the celebration will happen during 

Christmas holiday in my village’ 

Natuurlijk feliciteer ik Maluk met z’n gearrangeerd huwelijk,; 

hij is erg blij en opgelucht dat er uiteindelijk iemand is 

waarmee hij kan trouwen. Toch zit er een beetje rouwrandje 

omheen:  hij is al een aantal jaren bezig om een vrouw te 

vinden. In Zuid Soedan gaat dat er iets anders aan toe dan in 

Nederland. Maluk heeft zijn wensen en hoop al heel vaak 

moeten aanpassen..  

Eerst had hij een vrouw gevonden die hij heel erg leuk vond 

en dat was wederzijds. Nadat de families hadden 

onderhandeld over de bruidschat (een groot aantal koeien) 

werd het duidelijk dat Maluk nog even moest sparen. Daar 

was hij mee begonnen toen er een andere ‘kaper op de kust’ 

kwam, die de bruidschat zo kon betalen. Zo werd zijn 

toekomstige bruid  voor zijn neus weggekaapt. Maluk is toen 

op zoek gegaan naar een andere dame en hoopte op 

toestemming van zijn familie. Met de tweede dame werd het 

ook niets, want toen hij en zijn familie wilden 

onderhandelen, gebruikte zijn broer  zijn koeien als 

onderhandel-waar v om zich een tweede vrouw te nemen.  Dit moest eerst afgehandeld worden, anders zou het 

‘oorlog’ worden tussen beide families.  

Daarna ontmoette hij een andere dame die hij ook erg aantrekkelijk en geschikt vond om mee verder te gaan in 

zijn leven. Zijn eigen familieleden hadden hier andere gedachten over: omdat ze van ver kwam, zouden de koeien 

over gevaarlijke gebieden moeten trekken en dan zou de bruidsschat misschien wel nooit aan komen.  Dan zou  er 

altijd een probleem blijven bestaan 

tussen beide families, dus dat werd 

ook niets. Vervolgens wees zijn familie 

een jongedame aan die wel geschikt 

zou zijn voor Maluk. Deze dame heeft 

hij nog nooit ontmoet, alleen gezien 

op een foto. Toch is hij dolgelukkig 

zegt hij, want nu kan hij eindelijk 

beginnen aan het stichten van zijn 

eigen gezin. Deze dame zit nog op 

school en zal deze eerst afmaken.Toch 

gaan ze al wel  trouwen, want anders 

is er het gevaar van een andere kaper 

of stel koeiendieven. Dit  is namelijk 

een heuse ‘sport’ hier in Zuid Soedan, 

in het bijzonder l in de stam waar 

Maluk vandaan  komt. 



De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie de Waal. 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 Bastiaan & Corina als supporter wilt 

ondersteunen dan kunt u zich aanmelden via de website van www.maf.nl. Wijzigingen (adres, email supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl . 

Voor giften: rekeningnummer NL09ABNA0565419897 tnv MAF Nederland o.v.v. Steunfonds De Waal.  

Wees 

verheugd 

door de 

hoop die u 

hebt, wees 

standvastig 

wanneer u 

tegenspoed 

ondervindt, 

en bid on-

ophoudelijk. 

Rom 12:12  

‘Deze training heeft me veranderd, de haat in onze harten, 

jaloezie, vooroordelen. Nu voel ik me helemaal vrij. Soms voel 

ik hoofdpijn maar het zijn eigenlijk vele vervelende gedachten. 

Met God is alles  mogelijk, wanneer ik problemen heb ga ik nu 

naar Hem en geef niet op’  

De 4 maanden verlof in Nederland zijn prima verlopen, we hebben vele mensen ontmoet en 

gesproken. We hebben presentaties gegeven in Nederland en Engeland en trainingen zelf 

gedaan. Ons belangrijkste doel was om Rick te helpen bij zijn  terug keer in Nederland. In  deze maanden realiseerden we 

ons opnieuw dat ons leven in Afrika echt heel anders is dan dat van de gemiddelde Nederlander. En na 10 jaar hebben 

we weer eens echte kou en heerlijke herfstwind gevoeld. 

Wij vieren Kerst en Oud & Nieuw in Juba met onze kinderen. Ook al is het overdag rond de 

35 graden, we proberen er een Nederlands tintje aan te geven door bijvoorbeeld oliebollen 

te maken. Vuurwerk afsteken is er niet bij (alhoewel soldaten wel vaak in de lucht schieten rond 12 uur s’nachts). Wij 

gaan een kampvuur maken (wel een beetje zweten) maar dat is altijd leuk en het houdt de muggen op afstand. 

We wensen iedereen gezegende Kerstdagen toe en de beste voor 2019! 

Verlof in Nederland 

Kerstgroet & 2019 

VERZOENINGS WORKSHOP 

Dit is een citaat van een deelneemster na de 3-daagse verzoeningsworksop in juli. Zo zijn er nog vele  

positieve reakties gekomen van jonge mensen die door de burgeroorlog vol met haat en negatieve er-

varingen aan deze worskhop begonnen. Ongeveer 40-50 deelnemers van 14 verschillende stammen 

kwamen naar de workshop , dit was veel meer dan we hadden gehoopt. Velen vertrokken met op-

gewekte gezichten en hoop weer terug naar hun dorp. Het waren bijzondere dagen; de start, de support 

(zowel financieel als in gebed) vanuit Nederland, de samenwerking met een lokale kerk, jeugdorganisatie 

(MYCA) en de lokale overheid van Maridi (een afgelegen lokatie in het zuiden van het land). In Januari 

2019 ben ik (Corina) via MYCA weer uitgenodigd voor een volgende verzoeningsworkshop opr een jeug-

dconferentie in Maridi.   

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


 VANUIT DE THUISFRONT COMMISSIE 
U heeft de derde en laatste nieuwsbrief van dit jaar in 
handen. In verband  met hun sabbatical van drie maanden is 
er een nieuwsbrief minder verschenen. Bastiaan en Corina 
hebben genoten van hun verlof in Nederland. Een nieuwe 
fase in hun gezinsleven is aangebroken nu Rick in Nederland 
studeert en woont. 
Ze hebben de draad van hun werk in Zuid Soedan weer 
opgepakt. Werk dat hun hele hart heeft en waar ze zich toe 
geroepen weten. Waar ze van genieten, ondanks dat het 
soms anders gaat dan gewenst. 
Mooi om te lezen hoe bisschop Paride Taban zoveel mag 
betekenen als vredestichter in Afrika. Waardevol dat  MAF 
daarin een schakeltje kan zijn. Het  zijn hoopvolle berichten 
als er weer een leefklimaat ontstaat van scholing en 
werk,vooral als het dan zo opgezet is dat men erop gericht is 
om onafhankelijk van buitenlandse steun te kunnen leven. 
Corina heeft al nieuwe plannen om verzoenings-
bijeenkomsten te houden in 2019. Fijn dat dit mogelijk is. Dit 
werk was bij de presentaties tijdens hun verlof een heel 
aansprekend onderdeel.  

Juist in de dagen rondom Kerst horen we zingen en spreken 
over vrede op aarde en in ons hart. In enkele regels  van een 
oud kerstlied wordt het zo gezegd: 
 
1 Daar is uit 's werelds duist're wolken 
 een licht der lichten opgegaan. 
 Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
 en gij, mijn ziele, bid het aan! 
 
4  o Vredevorst, Gij kunt gebieden  
 De vreed' op aard' en in mijn ziel! 
 Doe alle volken tot U vlieden, 
 dat al wat ademt voor U kniel! 
  
Die vrede door het bloed van het kruis wens ik u als lezer 
ook toe. En Gods zegen voor 2019. 
Namens de TFC wil ik allen bedanken die in het afgelopen 
jaar dit werk in gebed en financieel hebben gedragen. Blijft 
u/jij dit alstublieft doen! 
 Jan Maljaars 
 Voorzitter TFC 


