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Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

   

Lieve familie, vrienden en bekenden,  
 
Hier is onze nieuwsbrief uit Zuid-Soedan weer! Een land waar 
de inflatie het afgelopen jaar 661% was. Waar net zo veel 
vluchtelingen zijn als in Syrië, Afghanistan en Somalië en 30% 
van de kinderen ondervoed is.  
 
Op de lijst van de gevaarlijkste landen ter wereld staat Zuid-
Soedan op nummer 4, achter Syrië, Irak en Afghanistan. Dit is 
de achtergrond... gelukkig kunnen we ook de mooie 
gebeurtenissen met jullie delen. 
 
De mug aan het vliegen 
Piloot Wim is druk aan het 
vliegen in het kleinste 
vliegtuig van MAF in Zuid-
Soedan. Naast de piloot is 
er plaats voor 3 passagiers. 
Het vliegtuig wordt ook wel 
'de mug' genoemd omdat hij klein is en een soort zoemend 
geluid maakt. Piloot Wim vliegt regelmatig pastors naar 
verschillende plekken toe. De aartsbisschop was één van de 
passagiers. Waar de fabrikant van 'de mug' niet aan heeft 
gedacht is dat de gemiddelde Zuid-Soedanees bijna 2 meter 
lang is en dus haast opgevouwen in het vliegtuig zit. Maar het 
is zo veel veiliger om met het vliegtuig te reizen dan over de 
weg, dat je de passagiers niet hoort klagen. 
 
Doopdienst 
Na alle verdrietige gebeurtenissen van de afgelopen 
maanden en continue gevechten in alle delen van het land, 
was het heel mooi om een doopdienst mee te maken. Er zijn 
in totaal 16 kinderen van het straatkinderenproject CCC 
gedoopt. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiele bioscoop 
Een bioscoop hebben we 
niet in Zuid-Soedan maar 
daar heeft onze vriend 
Peter iets op gevonden. Hij 
gaat 's avonds als het 
donker wordt op pad met zijn openluchtbioscoop. Hij heeft 
een rugzak met daarin een scherm, projector en een batterij. 
Op verschillende plekken in Juba laat hij een film zien over 
vrede en verzoening tussen mensen en met God. Het is 
gebaseerd op het verhaal van de verloren zoon. Bij de eerste 
vertoning waren ruim 50 volwassenen aanwezig en er staan 
nog meer voorstellingen gepland de komende maanden. 
 
Wortels schieten 
Moses' besef van geduld en tijd wordt steeds beter. We 
vertellen hem wel eens dat we wortel schieten als we op hem 
moeten wachten of als hij treuzelt. Hij heeft nu door dat we 
dat alleen zeggen als we op hem moeten wachten. Hij vindt 
het zo'n leuke opmerking dat hij soms extra lang treuzelt om 
vervolgens te kijken of er al worteltjes onder onze voeten 
zitten. Maar dat niet alleen, als Moses vindt dat hij te lang op 
iets moet wachten, zegt hij nu ook: "Ik ben wortels schieten".  

 
Kinderkerk 
Normaal gesproken hebben 
we elke week zo'n 40 
kinderen in de kinderkerk. 
We nemen dan 50 bananen 
of broodjes met pindakaas 
mee zodat we in ieder geval 
genoeg hebben voor alle kinderen. Tijdens het bijbelverhaal 
krijgen ze dan iets te eten omdat ze met een lege maag naar 
de kerk komen. Maar 50 banaantjes zijn niet meer genoeg; er 
komen nu elke week 60 tot 70 kinderen naar de kinderkerk!  

 

Het weer 

Het regenseizoen lijkt voorbij te zijn. Na 6 maanden van 
onweer, regen en wind is nu het droge seizoen 
aangebroken. Het zal pas in maart weer gaan regenen dus 
we hebben een paar hele droge en warme maanden voor 
de boeg. Temperaturen overdag van 38°C zijn geen 
uitzondering. 
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Samuel komt sinds kort weer naar de kinderkerk. Een paar 
maanden geleden kon hij het niet aan om naar de kinderkerk 
te komen. Hij lag elke week te schoppen en te trappen op de 
grond. Hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad. Hij is pas een 
jaar of 6 maar is al in aanraking gekomen met de politie en is 
ook misbruikt. We zien nu een enorm verschil in de 
kinderkerk. Hij zingt mee, luistert naar het verhaal en geniet 
van de aandacht die hij krijgt. Prachtig om het pareltje te zien 
wat binnenin hem schittert en er nu langzaam uitkomt. 

 
Abuba 
We hebben afscheid 
genomen van Abuba. De 
afgelopen 6 jaar hebben 
we voor haar mogen 
zorgen door elke week 
een voedselpakket te 
brengen, een huisje voor 
haar te bouwen en een bed te geven. De afscheidsdienst 
werd gehouden toen Abuba's kleindochter Jacky in Juba was 
aangekomen. Jacky heeft de laatste 6 jaar in een kinderhuis 
in Yei gewoond.  
 

 
Jacky wilde alleen naar Yei toe als er iemand was die voor 
Abuba zou zorgen. Dat hebben we toen toegezegd; in het 
begin kon Abuba haar huisje niet uitkomen omdat ze zo zwak 
was. Maar de eieren, biscuitjes en rijst die we elke week 
brachten, gaven haar energie.  
 

Ze kwam weer uit haar huisje en kon haar behoefte buiten 
haar huis doen in plaats van in haar huis. Toen ze een huis 
kreeg van golfplaten daken, werd het in de buurt "Abuba's 
paleis" genoemd want het was het hoogste gebouw in de 
buurt en gemaakt van golfplaten in plaats van doeken en 
plastic. De laatste tijd was Abuba zwak en heeft ze veel op 
bed gelegen. Overdag was ze nauwelijks meer 
aanspreekbaar. We zijn dankbaar dat we voor haar konden 
zorgen en zullen haar missen! 

 
 Abuba's oude huis Abuba met een voedselpakket  
  voor haar nieuwe "paleis"  

Gebedspunten 
Willen jullie:  
 Bidden voor de situatie in Zuid-Soedan? 
 Danken dat de MAF-vliegtuigen zoveel afgelegen plekken 

kunnen bereiken? 
 Bidden voor de kinderen die pas gedoopt zijn en de grote 

groep kinderen die elke week naar de kinderkerk komen? 
 Bidden voor Peter die met zijn openluchtbioscoop veel 

mensen wil bereiken? Voor veiligheid op de weg als hij 's 
avonds na de voorstelling weer naar huis gaat? 

 Bidden voor Samuel die zijn trauma's aan het verwerken 
is?  

 Bidden voor Jacky die afscheid heeft moeten nemen van 
haar oma? 

 
Bedankt voor jullie gebed,  
 

Liefs van Elger en Sonja 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mo-says 
 

  
 Pim en Lilly geven een kusje Abraham logeert bij mij 

 
Ik wens, ik wens, dat ik een huisdier zou hebben! Een poes, 
een hond, een slak, een worm, een vlinder of een 
salamander. Het is een salamander geworden, of eigenlijk 
drie. Pim, Tim en Lilly zijn drie baby-salamanders en wonen 
in mijn slaapkamer. Pim en Lilly gaan met elkaar trouwen 
als ze groot zijn. Ze mogen elkaar soms al een kusje geven. 
Ik heb een huis voor ze gemaakt met wat zand, blaadjes en 
een bordje voor hun eten en drinken. Ik geef ze muggen, 
mieren en vliegen te eten. Ik heb ook salamander-eitjes 
gevonden; dan krijg ik straks nog meer baby-salamanders! 
 
Logeren is heel leuk. Soms ga ik bij CCC slapen maar de 
kindjes van CCC willen ook allemaal bij mij logeren. 
Abraham kwam pas slapen. Hij is 7 jaar en woont al een 
paar jaar bij CCC omdat hij geen familie heeft die voor hem 
kan zorgen. Hij lust heel graag schuddebuikjes, roggebrood 
met pindakaas en een plakje worst, net als ik.  
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