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NYS UIT KNYSNA
Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds
december 2011 in Zuid-Afrika. Zij werken met de
kinderen en jongeren uit Knysna en omgeving. In januari
2014 hebben zij de organisatie Good News ZA opgericht
Here, ek wil U prys met my hele hart, ek wil vertel van al die wonderlike dinge wat U doen.
Psalms 9:2
Lustrum
We willen iedereen vertellen van de “wonderlike” dingen die God doet. Eén van die
“wonderlike dinge” is dat wij 13 december 2011 met ons gezin naar Zuid-Afrika zijn verhuisd.
We vieren over een aantal dagen dus ons lustrum in dit mooie land. Een bijzonder moment.
We kijken met dankbaarheid terug naar de afgelopen vijf jaren. Dooitze, toen 16 jaar, en
Ruben, toen bijna 12 jaar, gingen samen met ons het nieuwe avontuur aan. De beide
jongens hebben een goede tijd gehad in Zuid-Afrika en het heeft hen positief gevormd.
Dooitze is nu theologiestudent in Leuven, België, en Ruben zit nog op de Knysna High
School. Beide jonge mannen genieten van het leven en volgen Jezus. Wat wil je als ouders
nog meer? Wij geloofden en waren ervan overtuigd dat God ons voor de kinderen en
jongeren van dit land had geroepen. Vijf jaar na onze verhuizing zijn we daar nog net zo van
overtuigd. Sinds 8 maart 2009 is onze focus op Zuid-Afrika gekomen en is ons leven niet
meer hetzelfde geweest. Op die dag hebben we de roeping van God ervaren tijdens een
presentatie in de Opstandingskerk in Leeuwarden. Tijdens deze presentatie werd Theo naar
eigen zeggen “bij zijn nekvel gegrepen”. Er werd een foto getoond van het dorpje Karatara
en men had het over het organiseren van kinder- en jeugdkampen. Na twee jaren bij
Immanuel Ministries te hebben gewerkt hebben we in januari 2014 Good News ZA
opgericht. We zijn ons met deze organisatie voornamelijk gaan richten op Karatara en
andere kleine plattelandsgemeenschappen aan de westkant van Knysna. Als we terugkijken
is het “wonderlik” om te zien wat God in onze levens heeft gedaan. We zien uit naar nog
meer “wonderlike dinge” die gaan komen.
Kinderkamp
We hebben afgelopen week met ongeveer 40 kinderen van twee plattelandsscholen een
geweldig kamp gehad. We hebben veel plezier gehad en hebben op een aantal momenten
ook serieuze zaken besproken. De kinderen die op kamp waren komen over het algemeen
van ver afgelegen boerderijen en dorpjes. Ze zijn in tegenstelling tot de kinderen uit de
townships van Knysna nog weinig blootgesteld aan de wereld van drugs, seks en geweld.
We hebben met hen gesproken over keuzes maken voor de toekomst en hebben
geprobeerd hen voor te bereiden op hun overstap naar de highschool. Seksualiteit en
groepsdruk zijn hierbij uitgebreid aan de orde gekomen. Veel kinderen en jongeren kijken
naar de korte termijn en de pleziertjes. Ze weten meestal wel wat goed en verkeerd is maar
hebben niet de discipline om het goede te kiezen. De verleidingen, mede door druk van de
groep, zijn vaak te groot. Dit uit zich onder anderen door tienerzwangerschappen,
druggebruik en hiv. Wij hebben geprobeerd de kinderen bewust te maken van het proces
van kiezen tussen het goede of het kwade. “Luister je naar je gevoel, of luister je naar de
waarheid van God, die het beste met je voor heeft?” Verder zijn we met hen nog naar een
Historisch Museum geweest. Naast het serieuze gedeelte hebben we ontzettend veel pret
gehad. We hebben gezongen, gedanst en hebben met hen gekanood, gezwommen en
gesport bij een vakantiecentrum. Als afsluiting zijn we door de bossen naar de Indische
Oceaan gelopen waar we nog heerlijk hebben gezwommen. Tijdens het kamperen moesten
we een aantal kinderen uitleggen hoe een douche met warm en koud water werkt. Dit zegt

Facebookbericht Theo, 5 december 2016

Vanmiddag zijn Jinke en Juanita samen
op bezoek geweest bij een meisje wat
drie maanden terug op 14-jarige leeftijd
is bevallen van een zoon (moeder en
kind om privacy redenen niet op de
foto). Zij kwam tot een half jaar geleden
nog bij "onze" jeugd. Juanita kon
vertellen hoe zij haar leven na een
turbulente periode op de rit heeft
gekregen. "Juanita, ons is dankbaar jy
was saam met Jinke." #buildingafuture
#saamisonsbeter

Uitzegendienst in de Opstandingskerk in dec. 2011

Uitzwaaicomité bij ons vertrek in dec. 2011

genoeg over hun primitieve omstandigheden thuis. Wij zijn erg dankbaar dat wij deze
kinderen deze bijzondere ervaring hebben kunnen geven en wijzelf hebben niet minder
genoten. Het is genieten om kinderen te zien genieten. Wij zijn erg gepassioneerd over de
kampen omdat wij uit ervaring weten dat die een groot verschil kunnen maken in de houding
van en bewustwording bij kinderen. We hopen met dit kamp ook een verschil in hun levens
te hebben gemaakt.

Adres onbekend…
Helaas kunnen wij niet iedereen
bedanken omdat een aantal
giftgevers hun adres niet vermelden
bij het overmaken van een gift.
Hierbij willen we deze gevers ook
hartelijk bedanken.
Kinderen van de Ruigtevlei Primêre en Redlands Laerskool uit Barrington op kamp.

Giften* kunt u overmaken op de
volgende rekeningnummers:

Samen met u kunnen we bouwen aan de toekomst…
Deze kampen komen er niet zomaar. Wij kunnen de kampen en andere activiteiten alleen
organiseren door middel van mensen die Good News ZA sponseren. Het afgelopen kamp is
voor een groot gedeelte gesponsord door een echtpaar uit Leeuwarden. Zij hebben een
verschil willen maken in de levens van deze kinderen. We zijn hen erg dankbaar dat ze dit
wilden doen. We hebben de afgelopen maanden meer donaties binnengekregen van
(kinder)kerken en diverse scholen die Good News ZA als spaarproject hebben uitgekozen.
Mede door deze donaties kunnen wij bouwen aan de toekomst van de kinderen en jongeren
waar wij mee werken. Mocht u ook een (spaar)actie voor ons willen doen dan kunt u contact
met ons opnemen via info@goodnewsza.com of bellen met onze contactpersoon in
Nederland: Nienke Mast-Oostijen (contactinformatie kunt u vinden in de rechterkolom). Er
zijn volop informatiefolders en spaarpotjes beschikbaar voor acties.

T.b.v Good News ZA:
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Good News ZA / Zuid-Afrika**

Verlof
We komen volgend jaar in maart en april voor vijf weken voor verlof naar Nederland. U kunt
ons uitnodigen voor een presentatie bij uw kerk, school of vereniging. Ook hiervoor kunt u
contact met ons opnemen via info@goodnewsza.com of bellen met Nienke Mast-Oostijen.

** De VPE-Zending heeft diverse
zendelingen en organisaties onder zijn
hoede. Het is daarom van belang dat u
duidelijk de bestemming van uw gift
aangeeft

Baie dankie
We willen iedereen hartelijk bedanken die ons het afgelopen jaar
met gebed, financieel of door belangstelling heeft ondersteund.
Fijne feestdagen en een gezegend en gezond 2017 toegewenst!
Theo en Jinke de Jong

Persoonlijke giften voor het levensonderhoud van Theo en Jinke de Jong:
IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / ZuidAfrika**
* De giften zijn i.v.m. de ANBI-status van de
VPE-Zending aftrekbaar van de belasting.

Meer informatie:
Good News ZA of
Theo de Jong
Website: www.goodnewsza.com
Contactpersoon gebedsgroep:
J. Vlasma: jvlasma@hetnet.nl
Contactpersoon Nederland:
Nienke Mast-Oostijen
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB Franeker
Tel: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com
Adres Theo en Jinke de Jong:
77A Milkwood Drive
Old Place
Knysna 6571
South Africa
Mail: theojinke@gmail.com

