
Op 7 mei vloog MAF het Peace & Reconciliation Safari 

Team naar Yambio. Na een jaar van communicatie 

over en weer en het doen van aanpassingen is het er 

eindelijk van gekomen. Yambio is een stadje dicht aan 

de grens bij Congo en Oeganda en is ongeveer 1½ uur 

vliegen vanaf Juba. Het had al flink had geregend in 

Yambio, maar de landing op de onverharde 

landingsbaan verliep prima. Een leuk weetje is dat 

MAF deze landingsbaan vorig jaar in samenwerking 

met de gemeente Yambio heeft gerenoveerd. Het was 

er dan ook druk met aankomst en vertrek van 

anderen: een helikopter van de Verenigde Naties 

vertrok (wat een hevige zandstorm veroorzaakte) en 

MAF Oeganda was er ook om passagiers in Yambio op 

te halen of weg te brengen.  

Yambio heeft een andere vegetatie dan Juba, het ligt 

tegen de jungle van Congo aan. Het was er dan ook 

groen: grote palm- en mango bomen. Yambio staat 

bekend om zijn heerlijke ananassen, daar werden we 

dan ook wel mee verwend op deze workshopdagen.  

Wat mij direct opviel onderweg naar ons onderkomen 

is dat er veel mensen gebruik maken van fietsen en 

scooters, zowel mannen 

als vrouwen (en 

natuurlijk moest ik als 

buitenlander/

Nederlander later 

bewijzen dat ik ook kan 

fietsen)  

Yambio is een stadje 

waar veel is gevochten; 

zowel tijdens de 

koloniale tijd, maar ook 

recent door overheid- 

en rebellengroepen en 

ook onder de 

verschillende stammen. 

Mensen zijn 

beschadigd, hebben weinig vertrouwen meer en waar 

eerder lief en leed samen werd gedeeld, wordt dit 

tegenwoordig alleen nog onder heel naaste familie gedaan. 

Deze gebrokenheid was te zien en te horen tijdens de 

workshop, maar is ook te zien in het stadje zelf. Er zijn veel 

kapotte gebouwen, beschadigd door kogelgaten en 

granaten, ze staan als een soort ruïnes  tussen de 

marktkraampjes.  

De laatste uitspatting van vuurgevechten tussen groepen 

was afgelopen januari. Toch komen de mensen met de 

vredesonderhandelingen langzaam weer terug van de 

vluchtelingenkampen vanuit Oeganda en Congo naar 

Yambio. Voorzichtig wordt er weer geplant en gezaaid 

rondom de huizen.  

Op 10 Mei kwam MAF het team weer ophalen na de 4 

dagen workshop met 67 jeugdleiders uit verschillende 

dorpen rondom Yambio. Voldaan en dankbaar vlogen we 

weer terug naar huis. Zevenenzestig jonge mensen 

vertrokken weer, ieder naar zijn/haar huis met bagage van 

liefde, vergeving en verzoening in hun hart, die ze weer 

door mogen geven aan de mensen om hen heen. 
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‘Neven functies’ 
Net als zovelen in Nederland ben ook ik betrokken bij vrijwilligerswerk naast mijn werk bij MAF. 
Hierbij een kort overzicht van mijn nevenfuncties: 

Voorzitter van een schoolbestuur. 

Bij mijn eerste bezoek in 2011 aan Zuid Soedan werd ik gevraagd om betrokken te zijn bij het opzetten van een 
Internationale School. Nu zou ik mijzelf echt nóóit zien als bestuurslid van een school. Omdat er andere ervaren 
bestuursleden waren, omdat het voor MAF van cruciaal belang is dat kinderen toegang hebben tot 
kwaliteitsonderwijs en omdat zo’n school er in Zuid Soedan niet is, heb ik toch ja gezegd. Het was een lange weg 
om de eerste Internationale School op te zetten en te registreren, maar uiteindelijk zijn de eerste klassen in 2013 
begonnen.  

Nog steeds ben ik de voorzitter van het schoolbestuur. De ouders van de leerlingen moeten bij een 
zendingsorganisatie werken en op dit moment hebben we leerlingen uit Nederland, Australië, Engeland, 
Oostenrijk, Kenia en Oeganda. We werken met een Amerikaans Curriculum dat weer aansluit op eventuele 
vervolgopleidingen in Kenia of Zuid Afrika. Dankzij (financiële) ondersteuning van MAF kunnen we deze school 
draaiende houden. De grootste uitdaging is om leerkrachten te 
werven. 

Grace Community Church 

Deze kerk is zeven jaar geleden opgericht. De predikant is een 
Zuid Soedanees die ook een Australische nationaliteit heeft. 
Hij heeft in Australië theologie gestudeerd. Dat ik onderdeel 
van het bestuur ben geworden ging echt op z’n Afrikaans: 
voordat de kerkdienst begon, werd duidelijk dat degene die de 
dienst zou leiden niet kwam opdagen. Ik zat in de kerk en werd 
aangewezen als ‘vrijwilliger’ om dan de dienst te leiden (hier 
doet de predikant de verkondiging en iemand anders leidt de 
kerkdienst) Een week later vertelde de predikant dat hij voor 
een lange periode het land uit ging dat ‘Bastiaan de Waal’ de 
leiding over die periode had. Opnieuw een verrassing, want ik 
zat wel in de kerk maar wist van niets ... Ondertussen ben ik 
wel gewend dat dit soort dingen gebeuren en inmiddels doe ik 
dit al een paar jaar.  

Integral Alliance 

Dit is een samen-
werkingsverband van 
Christelijke Hulpverlenings 
Organisaties zoals 
MEDAIR, TEAR,  Food for 
the Hungry en ZOA. Ik organiseer bijeenkomsten waarin de Country Directors 
overleggen over samenwerken en evalueren of een project  succesvol was of 
niet en waarom. Omdat MAF vele organisaties vliegt, speelt zij al vaak een 
centrale rol, maar deze vergaderingen bevestigen hoe goed het is om samen 
te werken aan hetzelfde doel onder moeilijke omstandigheden. 

NAAR NEDERLAND: Jeroen gaat vanaf augustus in Nederland 

wonen daarom komen wij eind juli tot begin september naar Ne-

derland om hem te helpen insettlen. 
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School lunch Project 

Als ik ’s ochtends naar mijn werk rijd voel ik mij tijdens het sturen (om de grootste gaten in de weg te vermijden) 

de eerste twee kilometer een soort lokale beroemdheid omdat ik dan heel veel moet zwaaien. Bij ons in de buurt 

is een school waar bijna drie honderd kinderen naar toe gaan en wanneer die een blanke zien gaan ze spontaan 

en enthousiast zwaaien. De ‘klaslokalen’ zijn een aantal losse gebouwtjes van klei/steen met golfplaten 

waar heel veel kinderen dicht op elkaar zitten met een schriftje op hun knieën en één leraar met een 

krijtje en een stok voor de klas staat. Via via kwam ik in aanraking met een organisatie die lunch ver-

schaft aan scholen in arme gebieden (FoodForThought Africa) Zij willen dit ook in Zuid Soedan starten 

en deze school is hun eerste pro-

ject. Als tussenpersoon begeleid ik 

tijdelijk dit project. Het gaat lang-

zaam omdat de school eerst nog 

geregistreerd moest worden en-

zovoorts. Ik hoop dit project voor 

de zomer af te ronden want het is 

duidelijk te zien (aan hun dikke 

buik en gelig/bruin haar) dat een 

groot deel van deze 

schoolkinderen ondervoed is. 

En alles wat u 

doet, doe dat 

van harte, als 

voor de here 

en niet voor 

mensen, 

Kol. 3:23 HSV 

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


Vanuit de TFC  

Veelsoortige genade 1 Petrus 4: 10 

Het is pas Pinksteren geweest. We hebben opnieuw 

herdacht dat de Heilige Geest is uitgestort. Velen zijn toen 

tot bekering gekomen. Ook nu brengt de Heilige Geest 

velen tot leven. Nu mogen we ons als volgelingen van Jezus 

Christus laten leiden door deze Geest. Hij geeft ons wat we 

nodig hebben. Toen ik de nieuwsbrief las moest ik denken 

aan de tekst uit 1 Petrus 4. Hier wordt  gesproken over de 

veelsoortige genade van God. Dit past volgens mij bij het 

werk dat Bastiaan en Corina doen. 

Corina gaat regelmatig op safari om verzoeningsworkshops 

te houden. Menselijkerwijs gesproken een onmogelijk iets 

in een land dat verscheurd wordt door haat. Maar door het 

werk van de Heilige Geest is het een werk dat God gebruikt 

tot opbouw van Zijn Koninkrijk. Bastiaan, die als een 

duizendpoot  leiding geeft aan het team van MAF in Juba, 

dan hier en dan daar mensen met elkaar probeert te 

verbinden en projecten te ondersteunen. Die, zonder dit 

gezocht te hebben, voorzitter  is van het schoolbestuur. 

Steeds maar weer zoekend naar mogelijkheden om 

dienstbaar te zijn aan een bevolking die probeert te 

overleven. Overleven in  Zuid Soedan dat geteisterd wordt 

door burgeroorlog. Waar honger, ziekte en sterfgevallen zó 

dichtbij zijn. Een land waar de duistere machten op velerlei 

manieren zichtbaar worden. Toch ook een land waar soms 

tekenen van hoop zichtbaar worden.  

Laten we als achterban biddend om de krachtige werking 

van de Heilige Geest om hen heen staan, zodat ook 1 Petrus 

4:11 daar werkelijkheid wordt. ‘ Als iemand spreekt, dan als 

iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, 

dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat 

God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem 

komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 

eeuwigheid.  Amen.’ 

Jan Maljaars, voorzitter. 
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