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NYS UIT KNYSNA
Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds
januari 2012 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

…dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.
Jesaja58:10
Hallo allemaal,
Na de extra nieuwsbrief vorige week over de grote branden in Knysna nu de reguliere
nieuwsbrief van juni. Deze is later uitgekomen door ons verlof, het overlijden van Jinke haar
vader en de Knysna branden.
Jinke haar vader
19 mei kregen we vroeg in de ochtend het bericht dat Jinke haar vader was overleden. We
konden een ticket boeken om dezelfde dag via George en Johannesburg naar Nederland te
vliegen, waar we de volgende dag aankwamen. We zijn erg blij dat we zo snel een vlucht
konden boeken. Zo konden wij het hele proces van rouw en afscheid nemen nog meemaken
en er zijn voor Jinke haar moeder. Jinke haar ouders hebben veel voor ons betekend en
hebben altijd achter ons gestaan met de plannen om naar Zuid-Afrika te gaan. Jinke haar
vader is 88 jaar geworden. We kijken met dankbaarheid terug op zijn leven.
Verlof
In maart en april zijn wij vijf weken voor verlof naar Nederland gekomen. Het was een goede
tijd met onze familie en vrienden, en een tijd waarin we veel nieuwe contacten hebben
gelegd en “oude” contacten hebben onderhouden. Het was een nuttig en vol programma.
Zo heeft Theo in diverse kerken gesproken, waaronder ook een paar kerken waar we nog
nooit waren geweest. Diverse mensen hebben aangeboden om ons op diverse manieren te
ondersteunen qua werk. Zo gaan mensen helpen met onze administratie in Nederland.
Verder wil men ons helpen met het werven van fondsen voor het Light House, het nieuw te
bouwen Multi Functioneel Kinder- en Jongerencentrum (MFC) in Karatara. In de laatste
week hebben we nog met iemand gesproken die een nieuwe website voor ons gaat bouwen.
We zijn erg blij met de hulp die we krijgen vanuit Nederland. Dit verlicht de ‘achterkant’ van
ons werk, zodat wij ons meer kunnen focussen op het werk in Zuid-Afrika.
Prettig weerzien
Na ons verlof was het weer een mooi weerzien met de kinderen en tieners in Karatara. Ze
waren enthousiast, en bij de tieners is dit wel eens anders geweest. Bij hen zagen we
voorheen vaak terughoudendheid. We denken dat dit komt door schaamte en groepsdruk.
Ze moeten daardoor stoer blijven doen en vooral niet affectie tonen aan bijvoorbeeld
onderwijzers. We zien nu dat steeds meer tieners toenadering zoeken. Hier zijn we erg blij
mee. Als wij deze meiden en jongens willen begeleiden dan moeten we eerst een goede
relatie met hen opbouwen.
Samen bouwen aan de toekomst van de kinderen en jeugd…
Afgelopen Pinksteren hebben vrijwilligers bij het Pinksterfeest in Veenklooster de toiletten
weer schoongemaakt. De opbrengsten zijn naar het Light House (zie verderop in deze
Nieuwsbrief) gegaan. Verder hebben mensen een stand van Good News bemand waarbij
ze informatie over Good News ZA en het Light House hebben verstrekt. Wij zijn erg blij met
deze initiatieven. Wij hebben deze mensen nodig die ons praktisch en promotioneel willen
ondersteunen. Als u ook in Nederland wilt bouwen aan het werk van Good News ZA in ZuidAfrika dan kunt u een email sturen naar Tineke Alting: tineketj@hotmail.com . Zo bouwen
we samen aan de toekomst van de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika.

Facebook bericht Theo
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14 dagen na het begin van de vernietigende
branden smeult het hier en daar nog. We
horen
nog
regelmatig
helikopters
overvliegen om potentiele brandhaarden te
blussen. Even wat cijfers over de inzet van
mens en materieel in Knysna en
Plettenberg Bay de afgelopen twee weken:
985 brandweermensen, 10 helicopters
2 vliegtuigen, 78 brandweerwagens. Dit
zegt denk ik genoeg over de omvang van de
branden die 7 mensen het leven hebben
gekost en ruim 600 huizen heeft vernietigd.

Facebook bericht Theo
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Door uw behoefte te doen voorziet u in onze
behoefte :-) >>> Ze staan er weer... onze
toiletvrijwilligers bij het Pinksterfeest
Veenklooster 2017. Alle opbrengsten gaan
naar het "Light House", een nieuw te
bouwen MFC voor kinderen en jongeren in
Karatara, Zuid-Afrika. Verder staan we
maandag met een stand op het
zendingsplein. Baie dankie Alie, Hetty,
Marije, Jantina, Oene Lukke, Dukkie, Piet,
Tineke
en
anderen...
www.goodnewsza.com

Facebook via onze website
Via Facebook schrijven we met enige
regelmaat over belevenissen uit ons
dagelijks leven, zowel werk als privé.
Mocht u geen facebook hebben, dan
kunt u deze berichten lezen op onze de
website. Voor Good News-aangelegenheden kunt u kijken op de homepage en
voor privé-aangelegen-heden op onze
persoonlijke pagina.

Holiday Kids Klub Karatara
We zijn druk met de voorbereidingen voor de 5-daagse Holiday Kids Club in Karatara.
Normaal hebben we een paar maanden voorbereiding, maar door de onverwachtse reizen
naar Nederland en de branden van de afgelopen weken hebben we nu uiteindelijk maar twee
weken waarin we nog veel moeten regelen. “Al sal reg kom” (alles zal goed komen) zeggen
ze hier, en dat geloven we dan ook. Voor het eerst gaan we naast het kinderprogramma een
gedeelte speciaal voor tieners doen. We organiseren deze Holiday Kids Club samen met
Youth for Christ Knysna, de NG-kerk (Gereformeerde kerk) uit Knysna en andere vrijwilligers
van diverse denominaties en achtergrond. We laten dit jaar ook weer een bus rijden. Hiermee
komen tussen de 50 en 65 kinderen uit de boerderijgebieden rondom Karatara die anders
niet kunnen komen. Het is altijd genieten wanneer de bus vol met enthousiaste kinderen
aankomt en om al die glunderende “koppies” te zien. In de volgende nieuwsbrief zullen we
u berichten hoe het geweest is.
Multi Functioneel Centrum
Het idee van een kinder- en jongerencentrum in Karatara is er al een tijdje. In 2014 werd
Theo, tijdens een vastenweek, op een donderdagochtend wakker met een beeld van een
afgebrand huis in zijn gedachten. Hij dacht hierbij aan het woord “Jeugdcentrum”. We wisten
dat dit huis in Karatara stond maar wisten niet precies de plek. Het huis bleek precies in het
centrum van de drie woonkernen van Karatara te staan. Een perfecte plek voor zo’n centrum.
Na een paar eerste, ontmoedigende, gesprekken met diverse mensen hebben we het plan
geparkeerd. Er werd ons gezegd dat het onmogelijk zou zijn om deze plek te krijgen. Er
waren al 60 à 70 aanvragen geweest voor deze plek. Toch heeft dit plan ons niet losgelaten.
Eind vorig jaar zeiden verschillende mensen tegen Theo dat hij zijn dromen bij God bekend
mocht maken en dat het nu de tijd was om zijn droom te gaan realiseren. We zijn daarom in
december en januari weer in gesprek gegaan met de gemeente Knysna. Het (nieuwe)
raadslid voor Karatara was erg enthousiast over onze plannen. Zij is na ons gesprek direct
naar de burgemeester en de verantwoordelijke managers gegaan. Na een stemming in drie
vergaderingen kunnen wij nu een leasecontract tekenen voor de grond. Een wonder! Het
leasecontract is echter een contract voor 3 jaar met een optie op verlenging. De gemeente
kan na 3 of 6 jaar het contract beëindigen. Dit risico is te groot, omdat het gebouw dan zou
moeten worden afgebroken. Daarom wordt het door diverse organisaties en
medezendelingen waar wij mee gesproken hebben sterk afgeraden. Wij hebben nu een
aanzoek tot koop van de grond ingediend bij de gemeente Knysna. In augustus valt hierover
de beslissing. Graag gebed hiervoor. Wat er ook gebeurd, wij geloven dat dit plan niet alleen
een goed plan is maar ook Gods plan. We houden u op de hoogte via onze volgende
nieuwsbrieven.
What is in a name?
De naam Karatara betekent in de volksmond “diepe donkerte”. Daarom is het plan om hier
een “Light House” te gaan bouwen om Gods licht te verspreiden (zie Bijbeltekst bovenaan
de nieuwsbrief). Dit “Light House” wordt een multifunctioneel kinder- en jongerencentrum.
Het “Light House” heeft als doel om kinderen en jongeren te begeleiden zodat ze de juiste
keuzes maken voor hun toekomst. Het Light House moet een plek van hoop worden in de
duistere omgeving waar de kinderen en jongeren opgroeien. Het eerste ontwerp voor het
Light House kunt u op de foto hieronder bekijken. U kunt meehelpen het Light House te
realiseren door een gift over te maken. De bankgegevens kunt u vinden in de rechter kolom.

Vriendelijke groet, Theo en Jinke de Jong

Baie dankie:
We willen iedereen hartelijk bedanken
die ons praktisch, in gebed, en
financieel ondersteunen. Mede dankzij
alle giften uit Nederland kunnen wij ons
werk voor de kinderen en jongeren in
Zuid-Afrika voortzetten. Helaas kunnen
we niet iedereen persoonlijk bedanken
die ons een financiële gift geeft wegens
het ontbreken van adresgegevens bij de
bankoverschrijving.

Giften* kunt u overmaken op de
volgende rekeningnummers:
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**
T.b.v Light House Karatara:
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Light House Karatara**
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.
** 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

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

