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‘Noch mear bern in posityf lûd jaan
oer harren takomst’

Vijf jaar geleden wisten ze dat ze gingen, maar wanneer was
onduidelijk. Dat zou God hen vertellen. Nu werken Theo (46)
en Jinke (48) de Jong al vier jaar vanuit het Zuid-Afrikaanse
Knysna onder de kinderen in de sloppenwijken en op het plat-
teland. ,,We begeliede de bern yn de bêste kar foar de takomst.
We leare harren har te rjochtsjen op de plannen dy’t God mei
de bern hat.’’

In de plattelandsgebieden

TEKST: KEES SMITSHOEK

In de plattelandsgebieden
rondom Knysna waar veel
armoede, drank- en drugs-
gebruik en seksueel mis-
bruik voorkomt, zetten
Theo en Jinke zich in om de
kinderen en jeugd betere
keuzes te laten maken voor
hun toekomst door hen de
Bijbelse normen en waar-
den aan te leren. Het gaat
hen aan het hart als ze de
kinderen in hun situatie
zien: ,,Wy hoopje en bidde
dat de bern harren âlders
net efternei geane, dy’t
sneons op ’e strjitte dron-
ken wurde fan de drank
dy’t kocht wurdt fan harren
krekt útbetelle lean.’’
Good News ZA, de stichting
van Theo en Jinke, zet zich
in voor kinderen uit deze
gebroken gezinnen, die niet
de kracht hebben om zelf-
standig aan hun toekomst
te werken. Door de negatie-
ve spiraal waarin zij zich
bevinden zijn ze op school
niet gemotiveerd en is opti-
misme soms ver te zoeken.
,,Wy fertelle de bern dat se
op skoalle wol harren bêst
dwaan moatte, wêrtroch’t
de kâns op in baan letter
folle grutter is’’, vertelt
Jinke.
Het stel werkt op verschil-
lende scholen in de regio en
organiseert ook bijeenkom-
sten. ,,We leare de bern net
allinnich libbenslessen foar
oriïntaasje, mar ek oer it
evangeelje.’’
Daarnaast worden er ook
kidsparty’s georganiseerd
waarin muziek, plezier en
vreugde de overhand heb-
ben. Hierin hebben Theo en
Jinke niet de rol van leraar,
maar zo kunnen ze bouwen

aan de relaties met de kin-
deren.

Bevestiging
Een tijd geleden dachten
Theo en Jinke er niet eens
over na om iets te doen in
de zending in Afrika. Jinke:
,,As ien my tritich jier lyn
fertelle soe dat ik nei Súd-
Afrika moast, soe myn mûle
iepenfallen wêze.’’ Maar
God had zes jaar geleden
het stel bevestigd in het feit
dat ze naar Zuid-Afrika
zouden gaan, het was alleen
nog wachten op het mo-
ment wanneer God zou
zeggen dat het zo ver was
om te gaan. Eind 2010 kreeg
Theo daar bevestiging van:
,,Ik krige dat troch it ferske
‘What are you waiting for’.
Ek krige ik befêstiging
troch it Bibelferhaal fan
Petrus, dy’y troch it fertrou-
wen op Jezus oer it wetter
rinne koe.’’
Jinke kreeg door middel van
dezelfde geschiedenis dui-
delijkheid over hun missie:
,,Troch yn de Bibel te lêzen
krige ik befêstiging dat ik
lykas Petrus út de boat op it
wetter stappe moast. En yn
in berneferske kaam der
foar my dúdlikheid. Dat wie
foar ús it teken dat de tiid
wêrop’t wy wachten, oan-
brutsen wie.’’
Ook voor Dooitze (20) en
Ruben (15), de zoons van
Theo en Jinke, was dit de
perfecte tijd om naar Afrika
te vertrekken. Dooitze had
toen zijn examens al achter
de rug en Ruben was halver-
wege groep acht van de
basisschool. ,,De jongens
wienen ek op ’e hichte fan
de plannen, dus kaam it

berjocht fan de emigraasje
net ûnferwachts’’, vertelt
hun moeder.

Community
Daarna is het allemaal snel
gegaan, want binnen een
jaar zat familie De Jong in
Zuid-Afrikaanse Knysna. De
eerste weken waren voor
Theo en Jinke best pittig.
,,Ik wie eltse dei skjin oan-
ein. Yn Nederlân gie faak
alles op de automatyske
piloat, mar yn Súd-Afrika
moasten wy alles opnij
útsykje’’, zegt Theo.
Door het pionieren weet
Theo te vertellen dat het
snel duidelijk was dat de
kracht van hen in de ge-
meenschap – de community
– ligt: ,,It is belangryk dat
de talenten fan de locals
ynset wurde kinne foar it
wurk dat wy dêr dogge.
Dêrneist ha wy it belang
ûnderfûn om relaasjes op te
bouwen en gearwurking
oan te gean.’’
Na twee jaar gewerkt te
hebben voor de stichting
Immanuel Ministeries was
de tijd rijp om zelf een
stichting op te zetten. Door
Gods leiding en onder de
hoede van een plaatselijke
kerk zag de nieuwe stich-
ting Good News ZA het
daglicht.
Door de aanschaf van een
busje werden Theo en Jinke
mobieler en werd het ook
makkelijker om materiaal
mee te nemen om de Kids
Events te organiseren. Met
een speaker op het dak
rijden ze twee uur voor
aanvang van het Kids Event
door de dorpen om de kin-
deren op te halen.

Vruchten
Door het geloof in God
worden de barre omstandig-
heden van de Zuid-Afrika-
nen op verschillende ma-
nieren draaglijker. Jinke:
,,Guon minsken kinne
troch de krêft fan it leau-
wen de moed deryn hâlde
en sy binne tankber foar it
lytse bytsje dat sy hawwe.
Spitigernôch is der ek in
diel fan de befolking dat yn
in negative spiraal bedarret,
mei in negatyf takomst-
byld.’’
Maar het werk van Good
News ZA werpt zijn vruch-
ten af. De kinderen die op
de basisschool Bijbellessen
hebben gehad, hebben de
Bijbelse normen en waar-
den zichtbaar bewaard als
ze naar de highschool gaan.
,,Dat is in ‘wauw-momint’,
ast wist dat dizze bern út
brutsen húshâldings kom-
me, sûnder Bibelkennis.’’
Volgens Jinke is er ook een
verandering in denken
zichtbaar: ,,In tienerfamke
besefte dat sy hulp noadich
hie om ôf te kicken fan har
drugsferslaving en frege ek
om gebed.’’ Een vertrou-
wensband met de kinderen
en de jeugd is erg belang-
rijk. ,,De bern ha minsken
noadich dy’t se fertrouwe
kinne. Dêrom is it sa be-
langryk om in relaasje mei
harren op te bouwen.’’

Faciliteren
Nu Theo en Jinke gesetteld
zijn in Knysna durven ze
ook over de toekomst na te
denken. Graag willen ze de
komende tijd hun team
vergroten, het liefst met
werknemers uit de regio.
Het kinder- en jeugdcen-
trum, waar men elkaar op
een ontspannen manier kan
ontmoeten, staat ook hoog
op het prioriteitenlijstje.
Als er meer werknemers
komen, is het volgens Theo
ook mogelijk om het werk
dan meer en meer te dele-
geren en faciliteren. ,,Wy
sille dan aktyf bliuwe yn it
kontakt mei de bern en de
jongerein, mar ús program-
ma’s sille yn de takomst
mear troch de pleatslike

befolking dien wurde.’’
Maar het belangrijkste is
toch de kern van hun werk:
,,Fansels wolle wy op noch
mear skoallen in posityf lûd
jaan oer de takomst en oer
de dingen dy’t de Bibel ús
leart.’’

Te plak
Na deze vier jaren weten
Theo en Jinke dat ze in
Knysna ‘te plak’ zijn. Theo:
,,Wy tinke noch wolris oan
it strukturearde Nederlân,
mar ûndertusken binne wy
sels kleureblyn wurden. Wy
sjogge it ferskil tusken
blank, kleurling en swart
net mear.’’
Theo ziet ook aan zijn eigen
vrouw dat ze zich helemaal
thuis voelt: ,,Jinke is blank
fan bûten, mar fan binnen
is se kleurlinge. Ek Dooitze
en Ruben binne alhiel yn-
burgere. Dêr binne wy ek
tankber foar.’’ Over terugke-
ren naar Nederland wordt
nog lang niet nagedacht:
,,Wy hawwe it gefoel dat wy
noch dwaande wêze moatte
yn Súd-Afrika.’’
Nog steeds worden Theo en
Jinke soms overweldigd
door de problemen die ze
bij de Zuid-Afrikaanse be-

volking tegenkomen. Theo:
,,It wurdt net fanselssprek-
kend en dat is mar goed ek,
want dêrtroch bliuwe wy
rjochte op God. Sûnder Him
sille wy it net folhâlde.’’
Ook Jinke is er van over-
tuigd dat God het belang-
rijkste is in hun werk. ,,Ear-
tiids wisten wy net hoe
moai it is om yn God te
leauwen. En krekt dat moai-
e wolle wy oan de bern
trochjaan. It is sa moai om
mei God te libjen en dyn
libben troch Him liede te
litten.’’
Good News ZA moet rond-
komen van giften. Er is
financieel fundament nodig
zodat er gebouwd kan wor-
den aan de toekomst van de
kinderen en de jeugd. Daar-
naast moet de familie De
Jong zelf ook rondkomen
van giften. Daarover staat
meer informatie op de site
www.goodnewsza.com.
De weken rond Kerst zijn
Theo, Jinke en hun kinde-
ren met verlof terug in
Nederland. Tijdens dit ver-
lof zitten ze niet stil. Op
scholen en kerken ver-
spreid over Noord-Neder-
land vertellen ze over hun
werk.

Theo en Jinke. Saam is ons beter.

Meiden van Karatara.Theo als omroeper. Theo en Jinke in de Karatara Laerskool.


