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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 die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die
helder middag.”

Jesaja 58:10b (Die Bybel)

Hallo allemaal,

Baie dankie!!!

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat het een hectisch jaar is
geweest. Mede door het overlijden van Jinke haar vader en vervolgens de grote branden in
Knysna was het soms een beetje een “deurmekaar spul” (chaotisch). Gelukkig zijn we er
goed doorheen gekomen en we zijn dankbaar voor hoe het jaar is verlopen. Mede door de
samenwerking met andere organisaties zoals Youth for Christ hebben we veel kunnen doen.
Als afsluiter van 2017 hebben wij het getekende leasecontract binnengekregen voor de
grond waar wij willen gaan bouwen.

We willen iedereen hartelijk danken
voor alle ondersteuning die we het
afgelopen jaar mochten ontvangen in
gebed, financieel of door belangstelling.
We waarderen het zeer en voelen ons
echt door jullie gesteund in het werk wat
wij hier in Zuid-Afrika mogen doen. Zo
werken we mooi samen aan de
toekomst van de kinderen en jongeren
waar wij mee werken

We zien uit naar wat God wil doen in ons werk in 2018. Het zal een jaar vol uitdagingen
worden. We komen eerst op werkverlof naar Nederland. Theo gaat vooral voor het
“zakelijke” gedeelte, zoals fondsenwerving en spreekbeurten bij kerken en
jongerenavonden. Verder zal hij mensen opzoeken die zich in Nederland in willen zetten
voor Good News ZA. Jinke gaat vooral voor familiebezoek. Zeker nu haar vader er niet meer
is wil ze graag haar moeder bezoeken. Een mooie bijkomstigheid is dat Jinke bijna gratis
vliegt, als vergoeding voor een grote vertraging bij de vorige reis naar Nederland.
De verlofagenda kunt u vinden op de website www.goodnewsza.com .
In 2018 zullen we stoppen met ons werk bij The Rock Church Knysna. Wij blijven gewoon
verbonden aan deze kerk, maar kunnen ons werk bij de kinderkerk en het interkerkelijke
jongerenwerk overdragen aan anderen. Zo kunnen wij ons nog meer gaan focussen op het
werk in de plattelandsgebieden rond Knysna. Voor we stoppen, zijn we van plan om bij het
jongerenwerk een Youth Alpha cursus te geven. We krijgen hierbij hulp van een Vlaamse
stagiaire, Bianca Dujacquier. Zij is derdejaars theologiestudent aan de ETF in Leuven, waar
Dooitze ook studeert. Naast Bianca komen er dit jaar diverse andere personen vanuit
Nederland om ons te ondersteunen.
Eén ding springt eruit voor dit jaar en dat is de realisatie van het Multifunctioneel kinder- en
jongerencentrum Light House. Wij willen nu daadwerkelijk beginnen om een veilige plek te
creëren voor de kinderen en jongeren van Karatara en omgeving. We hebben het plan voor
het bouwen van het Light House opgedeeld in diverse fasen. De fase waar we mee willen
beginnen bestaat uit de minimale voorzieningen om in ieder geval naschoolse opvang, Kids
Events en jongerenavonden te gaan houden. Onder minimale voorzieningen verstaan we
toiletten, een keuken, een opbergcontainer en een grote tent inclusief inventaris zoals
stoelen, tafels en elektronica. We hopen natuurlijk de laatste fase ook zo spoedig mogelijk
te kunnen realiseren, om jongeren te kunnen laten overnachten en om andere organisaties
een plek te geven om kinderen, jongeren en gezinnen te begeleiden. Op de volgende pagina
kunt u meer lezen over het hoe en waarom van het Light House in de “Light House Special”
Wij wensen u een gezegend 2018 toe en hopen samen met u verder te gaan bouwen aan
de toekomst van de kinderen en jongeren.

Theo en Jinke de Jong
Knysna, Zuid-Afrika

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

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

Light House Special, januari 2018

NYS UIT KNYSNA

Niet zomaar een droom…
Halverwege 2014 werd Theo, tijdens een week van bidden en vasten, wakker met een
beeld in zijn hoofd van een afgebrand huis. Dit huis stond in Karatara, een
plattelandsdorp in de omgeving van Knysna. Bij het wakker worden kreeg Theo direct
het woord “jeugdcentrum” in gedachten. Na navraag te hebben gedaan bij diverse
mensen en bij de gemeente leek het ogenschijnlijk onmogelijk om die grond in bezit te
krijgen. Er waren ons al 60 tot 70 mensen voorgegaan. We hebben de plannen 2 jaar
geparkeerd, maar het heeft ons echter nooit losgelaten. Vorig jaar is Theo tot drie keer
toe door mensen aangesproken dat hij zijn droom werkelijkheid kon maken door er actie
in te ondernemen. Deze mensen wisten niets van de droom en het afgebrande huis af.
Begin 2017 zijn we weer in gesprek gegaan met de gemeente. Het nieuwe raadslid, die
verantwoordelijk is voor Karatara, was direct enthousiast over onze plannen. In
november 2017 hebben we het huurcontract voor de grond gekregen en we hopen de
grond in de eerste helft van 2018 door koop in bezit te krijgen. Wij geloven dat het nu
de tijd is om deze droom waarheid te laten worden. We hebben een goed bestuur en
een stichtingsstatus in Zuid-Afrika. We kennen de omgeving goed en hebben in de
afgelopen jaren goede contacten met gelijkgestemde organisaties gelegd.

Problematiek…
De problematiek in de plattelandsgebieden rondom Knysna is complex. De dorpen,
vanuit de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd.
Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen
zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie door,
door de verkeerde keuzes die ouders en hun kinderen maken.
Geen tijd te verliezen…
Wij zien een positieve verandering bij kinderen en jongeren waar wij mee werken. Zij
zijn bereid om betere keuzes voor hun toekomst te maken dan hun ouders hebben
gedaan. Het gevaar is dat zij onder druk van hun vrienden weer vervallen in het “oude”
gedragspatroon. Daarom hebben wij voor ons werk een veilige, vaste plek nodig waar
wij deze kinderen en jongeren regelmatig kunnen ontmoeten. In dit “Light House”, zoals
het centrum zal gaan heten, kunnen wij hen door programma’s, informeel contact en
coaching motiveren de juiste keuzes te maken. Op die manier kunnen wij ze begeleiden
zoals Jezus de opdracht gaf: “maak discipelen, … en leert hen onderhouden al wat ik u
bevolen heb” zodat ze een goede toekomst tegemoet gaan.
Samen bouwen…
U kunt ons helpen het Light House zo spoedig mogelijk te realiseren door een donatie
over te maken via het rekeningnummer in de kolom hiernaast, Zo bouwen we samen
aan de toekomst van de kinderen en jongeren van Zuid-Afrika.

Baie dankie,
Theo en Jinke de Jong,
Knysna, Zuid-Afrika

Toekomstige werkzaamheden in het
Light House:
• Naschoolse opvang
• Kinderclubs
• Jeugdavonden
• Counseling (professionele hulpverlening)
• Crisisopvang
• Kampen (inclusief overnachtingen)
• Openstellen van het gebouw voor gelijk
gestemde hulpverlenende organisaties.
What’s in a name…?
Wij willen het Multi Functioneel Kinder- en
Jongerencentrum de naam “Light House”
meegeven. Karatara betekend in de
oorspronkelijke taal “diep en donker”. Wij
geloven dat er verandering zal komen in
de diepe, donkere levensomstandigheden van de kinderen, jongeren en hun
families doordat wij met het licht van het
evangelie komen. Het Light House zal
een baken van hoop zijn in deze
gemeenschap.
Meer informatie:
Good News ZA of
Theo de Jong
Website: www.goodnewsza.com

Giften* ten behoeve van het Light
House kunt u overmaken op het
volgende rekeningnummer:
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Light House Karatara**
* De giften zijn i.v.m. de ANBI-status van de VPEZending 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.

