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NYS UIT KNYSNA

Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds
januari 2012 Zuid-Afrika. Zij werken met de kinderen en
jongeren uit Knysna en omgeving. In januari 2014 hebben
zij de organisatie Good News ZA opgericht

“In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het.”
Filipense 3:16 (Die Bybel)
Kamp
Wat hebben we toch mooi werk. Mensen die ons wat langer kennen weten dat wij genieten
van kinder- en tienerkampen. In de laatste nieuwsbrief schreven we dat we op kamp zouden
gaan met de Karatara Laerskool (basisschool). Dit hebben we in maart gedaan en het was
geweldig. Het kamp werd georganiseerd en gesponsord door South African National Parks
in samenwerking met het onderwijsdepartement en Pick ’n Pay, een supermarktketen.
Kinderen kregen op een speelse en goede manier les in toekomstgericht denken en in het
omgaan met de natuur. Daarnaast is er een museum bezocht. Als hoogtepunt konden de
kinderen en wij kanoën op de rivier. En waar water is, daar is plezier. De sfeer was heel
anders dan op school. Naast gesprekken met leerlingen is er ontzettend veel gelachen.
Vooral toen de hoofdmeester nat gegooid werd nadat Theo eerst met zijn kano kopje onder
was gegaan. ’s Avonds zaten de kinderen lekker bij het kampvuur in hun pyjama’s en in een
deken gewikkeld, genietend van een broodje “boerewors”. Wij merken dat het zo belangrijk
is om op deze manier contact met de kinderen te hebben. Normaal kunnen de oudste
kinderen op school nog weleens stug en verlegen zijn. Er is schaamte tegenover
medeleerlingen om hun emoties te tonen. Na het kamp waren veel kinderen opener.
Hierdoor zullen ze waarschijnlijk sneller naar ons toe komen wanneer er moeilijkheden in
hun leven zijn. We hopen in de toekomst nog met veel kampen te helpen of deze zelf te
organiseren.
Wekelijks terugkerend
Wekelijks mogen we op twee verschillende laerskole (basisscholen) met de leerlingen
dansen en zingen en ze het “Good News” uit de Bijbel vertellen. Een ander onderdeel van
ons werk is de jeugdavond op vrijdagavond. Afgelopen vrijdagavond hadden we een
speciale jeugdavond over tienerzwangerschappen en relaties. Het was een geweldige
avond met een opkomst van ongeveer 80 jongeren. Options Pregnancy Care Centre (een
zwangerschapszorgcentrum), een dokter uit het ziekenhuis en een vroedvrouw waren
aanwezig om hun kennis en ervaringen te delen. Daarnaast behandelde Theo het
onderwerp vanuit Bijbels perspectief. Een belangrijk gegeven hierbij is dat wij deze jongeren
niet veroordelen om de dingen die ze hebben gedaan maar vertellen dat er een nieuwe start
mogelijk is. Diverse jongeren kwamen op het eind van de avond met hun problemen
betreffende het onderwerp voor hulp. Een zwanger meisje van 14 jaar konden we
doorverwijzen naar een hulpverlener van Options. Na zo’n avond met veel impact weten we
dat we op ons plek zijn om de kinderen en jeugd te onderwijzen zodat zij kunnen bouwen
aan hun toekomst.

Facebookbericht van Theo, 9 april 2016
Diep getroffen door ellende >>>
Vandaag naar de armste buurt van
Karatara. Dit huisje troffen we aan
verscholen tussen de struiken en
bomen. In dit hutje wonen 8 mensen
waarvan drie kinderen. Het licht komt
door de dikke kieren in de muren en als
het regent lekt het van alle kanten. Wat
een ellende als je daarnaast de
persoonlijke verhalen van deze mensen
ook nog hoort. Aan de ene kant wordt je
soms moedeloos en denk je: "waar
moet ik beginnen". Aan de andere kant
motiveert dit ons weer enorm om door
te gaan met het bouwen aan de
toekomst van de kinderen en jeugd
waar wij mee in aanraking komen.

Privénieuws:
Onze oudste zoon Dooitze vliegt nu
echt uit. Hij gaat in september beginnen
met een opleiding Theologie in Leuven,
België. Hij vliegt begin augustus naar
Nederland om de diverse zaken te
regelen. We zullen de laatste maanden
extra genieten van zijn aanwezigheid.
Ruben zit midden in zijn toetsen voor
het tweede kwartaal. Dit gaat goed. Hij
vermaakt zich uitstekend met zijn
vrienden en zijn hobby’s.

Koers houden
We vinden ons werk prachtig om te doen maar daarin schuilt een direct gevaar. Personen,
kerken en andere instellingen weten ons de laatste tijd goed te vinden. De nood die we zien
is vaak zo hoog dat we overal wel op in willen gaan om te helpen. Het is echter niet mogelijk
om alle nood in Knysna en omgeving te lenigen, hoe graag we dit ook zouden willen. We
moeten tot ons doel komen waarvoor we hier zijn en, zoals Paulus in de brief aan de
Filippenzen schrijft, “koers houden” (zie Afrikaanse Bijbeltekst bovenaan deze nieuwsbrief).
Wij zijn ons ervan bewust dat wij ons moeten focussen op de kinderen en jeugd in de
plattelandsgebieden waar wij werkzaam zijn. Daarom hebben wij besloten om het werk op
de High School te stoppen. Het team bij de High School is groot genoeg om dit werk
doorgang te laten vinden. Wij kunnen ons dus daaraan onttrekken zonder dat dit gevolgen
heeft. Na de wintervakantie in juli willen we, naast ons huidige werk, ons een dagdeel gaan
richten op de Secondary High School. Deze school staat in een van de
achterstandsgebieden van Knysna. Diverse leerlingen zien we vrijdagavonden bij de
jeugdavond. Daarnaast verblijven veel jongeren uit de plattelandsgebieden van Knysna
waar wij werkzaam zijn, in het
“koshuis”(internaat) van de school. De nood
op deze school is hoog. Geweld,
drugsgebruik en vroegtijdige schoolverlating,
al dan niet door zwangerschap, zijn aan de
orde van de dag. We gaan binnenkort met het
schoolhoofd praten wat de mogelijkheden zijn
om deze jongeren te ondersteunen. We willen
dit doen samen met een aantal jeugdwerkers
uit Knysna
Samenwerking
Jinke in gesprek met jongemannen over keuzes maken
Samenwerken met andere organisaties en personen vinden we erg belangrijk. We komen
er steeds meer achter dat we mensen met organisaties in contact kunnen brengen om zo
hun problemen aan te pakken. Wij hebben lang alle expertise en ervaring niet in huis maar
weten vaak wel de wegen te bewandelen naar organisaties die dit wel hebben op bepaalde
onderdelen. Een voorbeeld was de jeugdavond over tienerzwangerschappen in
samenwerking met organisaties van verschillende disciplines. Daarnaast hebben we als
jeugdleiders van diverse kerken gezamenlijk overleg en houden we met enige regelmaat
een gezamenlijke jeugdavond. Een paar weken terug was dit in de NG-kerk (Gereformeerde
kerk). De zaal was volgepakt met 180 jongeren. Geweldig om te zien. In de voorbereiding
voor de Vakansie Kings Kids Klub voor de komende vakantie werken we nauw samen met
Youth for Christ. De eerste vergaderingen met het kernteam zijn inmiddels geweest. Alle
kennis en ervaring die we samen hebben kunnen we zo mooi met elkaar delen. In het grotere
team van de Vakansie Klub komen zelfs mensen uit Kaapstad, Johannesbrug en Nederland
over om te helpen. We zijn hier erg dankbaar voor. Regelmatig krijgen we mensen uit
Nederland om ons te helpen met hun specifieke kwaliteiten. Piet Bakker heeft ons en andere
organisaties het afgelopen jaar onder anderen geholpen met foto en video opnames. Verder
heeft hij met zijn enthousiasme een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van de
interkerkelijke jeugdgroep.
Verkiezingen
In augustus zijn er gemeentelijke verkiezingen in Zuid-Afrika. Dit heeft tot gevolg dat de
spanningen lokaal en landelijk op lopen met alle gevolgen van dien. Gelukkig hebben wij in
de provincie “Wes-Kaap” nog betrekkelijk weinig last van onrust. In de landelijke politiek gaat
het er zo nu en dan heftig aan toe. Naast corruptie is huidskleur weer een belangrijk
onderwerp. Wij vragen jullie dan ook te bidden voor dit mooie land met deze mooie mensen
maar met immense problemen.

Vriendelijke groet,
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben 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 waar
wij werken voortzetten.
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.

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**
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

