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NYS UIT KNYSNA
Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds
januari 2012 met hun zonen Dooitze en Ruben in Zuid-Afrika.
Zij werken met de kinderen en jeugd uit Knysna en omgeving.
Om volgens U verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die
wêreld.

Psalms 119:14 (Die Bybel)

Hier weer een nieuwsbrief van ons uit Knysna, Zuid-Afrika. In deze nieuwsbrief zullen we u op de hoogte brengen hoe het met ons
gaat. Verder berichten we u over een aantal dingen die we hebben gedaan en beleefd. Natuurlijk kunnen we in deze nieuwsbrief u
nooit alles vertellen wat er de afgelopen maanden is gebeurd dus zullen we er een aantal zaken uitlichten.

Vakansie Kings Kids Klub Karatara

Afgelopen winter (in Nederland is het dan zomer) hebben we
de prachtige “Vakansie Kings Kids Klub” in Karatara
gehouden. In Zuid-Afrika kunnen we in de winter regen en kou
verwachten, maar gelukkig was het stralend weer. Gemiddeld
waren er 135 kinderen per dag. We hebben voor het eerst een
bus laten rijden vanaf de kleine woonkernen en boerderijen
rondom Barrington om de kinderen naar de “Vakansie Klub” te
vervoeren. Dit was een succes en veel kinderen van de
Barrington school, waar wij op vrijdagen les geven, kwamen.
We hebben een geweldige week met de kinderen en de tieners
gehad. We merkten bij hen veel openheid en hebben genoten
van hun enthousiasme. Er kwamen veel kinderen naar de
bidkamer die we hadden ingericht, daar zijn we echt dankbaar
voor. We hebben de week ervaren als een echte feestweek.
We hadden ook dit jaar weer een mooi team met mensen uit
Karatara, Knysna, Kaapstad, Johannesburg, Duitsland en Piet
en Sietske uit Nederland.

Kinderen plakken gebedsbriefjes op de muur in de gebedskamer

Er is meer nodig…
We merken dat het noodzakelijk is om een plek te hebben in
Karatara waar de kinderen en jeugd regelmatig kunnen
samenkomen. In de grotere plaatsen in onze omgeving, zoals
Knysna en George, nemen agressie, geweld en drugsgebruik
onder de jeugd toe. Er zijn zich bendes aan het vormen naar
het voorbeeld van de bendes in de steden zoals Kaapstad en
Johannesburg. De afgelopen week zijn er opstootjes geweest
tussen leerlingen van diverse High Schools in de
achterstandsgebieden van Knysna. Hierbij wilden ze elkaar
met onder anderen kapmessen te lijf gaan. Gelukkig kon de
politie dit voorkomen. De jeugd van de plattelandsgebieden
wordt beïnvloed door het gedrag van hun leeftijdsgenoten
omdat ze vaak in Knysna of George in een schoolinternaat
zitten. Eén van de tienermeisjes stortte tijdens de
vakantieweek haar hart bij Jinke uit. Zij vindt het zo moeilijk om
van de drugs af te blijven. De groepsdruk is groot. Vooral
wanneer ze door de week in het internaat verblijven. Deze
jongeren hebben een plek nodig waar ze op adem kunnen
komen. Ze hebben mensen nodig die ze kunnen vertrouwen
en die hen coachen in het maken van goede keuzes. We
geloven dat er hoop is voor de kinderen en tieners. Daarom
vinden wij het zo belangrijk om een kinder- en jeugdcentrum te
realiseren in Karatara. Het centrum zal een goede, veilige
basis voor hen moeten zijn.

Life Skill-lessen

Bezoek

Naast het normale wekelijkse Bijbelonderwijs op scholen
geven we met enige regelmaat ook Life Skill-lessen, waarbij
allerlei levensvaardigheden ter sprake komen. De afgelopen
maand heeft Theo op de High School in Knysna gesproken
over het onderwerp “Values versus Feelings”: waardes
tegenover gevoelens. God geeft in de Bijbel waardes voor het
leven. Dit doet Hij zodat wij een beter leven zullen krijgen,
zoals je leest in het Bijbelvers uit Psalm 119 dat boven aan de
nieuwsbrief staat. De resultaten van het niet houden aan de
goede waardes zien we hier in Zuid-Afrika iedere dag voorbij
komen: overspel, dronkenschap, oneerlijkheid, hebzucht,
slechte schoolprestaties, et cetera. De kinderen en jeugd
kunnen ons zo oplepelen wat goede en slechte waardes zijn.
Echter om zich aan de goede waardes te houden vinden ze
erg moeilijk. Door de Life Skill-lessen willen wij de kinderen
leren dat het belangrijk is om zich niet te veel door hun
gevoelens te laten leiden. We willen ze bewust maken van het
belang om discipline in hun leven te krijgen om zich aan hun
waardes te houden. Zo zal hun leven positief veranderen.

We hebben de afgelopen maanden weer diverse bezoekjes uit
Nederland gehad. Eén van de bezoekjes was een groep van
negen mensen van de PKN uit Garyp. Zij hebben diverse
activiteiten voor de kinderen en jongeren van Karatara,
Barrington en Knysna georganiseerd. De PKN in Garyp is
vanaf onze verhuizing naar Zuid-Afrika nauw betrokken bij ons
en ons werk. Hier zijn we erg dankbaar voor. Naast het nuttige
van hun bezoek was het ook erg leuk en gezellig om hen hier
in Knysna op visite te hebben.

De groep van Garyp met de kinderen van Barrington

Creare uit Bloemfontein.
Drie leden van de Creare Bijbelschool uit Bloemfontein zijn
twee weken bij ons op bezoek geweest. Leuk detail was dat
één van de leden onze eigen zoon Dooitze was. Ze verzorgden
leerzame programma’s met muziek, dans en drama. We zijn
met hen naar diverse scholen in en om Knysna geweest.
Verder hebben ze verschillende programma’s gedaan in
Karatara en hebben zij een gezamenlijke jeugdavond in
Knysna verzorgd. Heel bijzonder was het bezoek aan de
gevangenis van Knynsa.
Tijdens een weeksluiting op een lagere school

Het departement van Onderwijs wordt steeds strenger met
betrekking tot het toelaten van Non Profit-Organisaties op
scholen. Ondanks dat hebben we nog ingang op verschillende
scholen in de plattelandsgebieden. De directeuren van de
scholen waar wij komen zien ons gelukkig als toegevoegde
waarde voor het onderwijs aan de kinderen. Momenteel geven
we op onze vaste scholen les in werkhouding, carrièreplanning
en de gevolgen van alcohol en drugs. Naast de Kids Events,
het jeugdwerk en het bouwen aan relaties zien we onderwijs
als één van de belangrijkste werkzaamheden van ons werk.

Youth Alpha
We zijn met diverse jeugdleiders van Knysna een Youth Alphacursus gestart. Tijdens deze cursus komen allerlei zaken
betreffende het Christelijk geloof aan bod. Er komen zo’n 55
jongeren per avond. Eén van de mooie dingen van deze cursus
is dat er niet alleen jeugd van de High School van Knysna
deelneemt, maar ook zo’n 25 jongeren uit de achterstandswijk
Hornley. Zo hebben we een mix van twee culturen die anders
weinig met elkaar omgaan. Voor het vervoer van deze
jongeren komt onze “Good News Bus” goed van pas.

Promo’s

Dank- en gebedspunten

Halverwege juni is Piet Bakker uit De Westereen ons team
voor een jaar komen versterken. We zijn erg blij met zijn hulp.
Deze maand zal hij promovideo’s voor ons maken. Eind
november hopen we de promo’s op onze website te kunnen
presenteren.

Dankpunten
 Dat het zo goed gaat met onze jongens.
 De vriendschappen die we in en om Knysna
hebben.
 De andere contacten binnen en buiten ons werk.
 De goede weken met Creare uit Bloemfontein.

Privé nieuwtjes
Het gaat goed met ons als gezin.
Dooitze rondt zijn jaar bij Creare in
Bloemfontein in november af. Hij is
zich nog aan het oriënteren wat hij
daarna gaat doen. Ruben heeft het
goed naar zijn zin op de High School.
Hij heeft uitstekende prestaties op
zijn vakken behaald. Verder is hij
Dooitze met twee collega’s
van Creare uit Bloemfontein
voor het tweede jaar achtereen
gekozen in de leerlingenraad. Bij de aankondiging werd hij
"die kleine Frieslander" genoemd. Nou ja, zo klein is hij nou
ook weer niet  .

Bidpunten:
 Theo gaat de laatste week van november een
cursus Community Development volgen bij Beautiful
Gate in Kaapstad.
 We gaan weer gesprekken aan met de gemeente
Knysna over onze toekomstplannen.
 De voorbereidingen voor en de invulling van ons
verlof.
 Voorbereidingen voor de visumaanvraag in januari.

Helpt u ons aan een stevig
financieel fundament…
zodat wij kunnen blijven bouwen aan de toekomst
van de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika?

Ruben verkozen in de leerlingenraad van Knysna High School

Feest en verlof
Jinke haar ouders zijn eind dit jaar 60 jaar getrouwd. Natuurlijk
willen we dit niet missen en daarom komen we in december en
januari voor verlof naar Nederland. Graag willen we deze tijd
ook gebruiken om presentaties te geven op scholen, in kerken
en voor verenigingen. We vertellen tijdens zo'n presentatie dan
over ons werk en leven in Zuid-Afrika. Mocht u on uit willen
nodigen dan kunt u contact met ons opnemen via:
info@goodnewsza.com. Onze verlofagenda met de plaatsen
waar wij komen kunt u vinden op onze website.
Wilt u ons ontmoeten tijdens ons verlof in december en januari,
dan nodigen wij u hierbij van harte uit om één van onze
algemene presentaties te bezoeken. Meer informatie hierover
kunt u vinden op de volgende pagina.

Baie dankie
We willen iedereen hartelijk bedanken die in gebed, financieel
of op een andere manier ons ondersteunt.
Vriendelijke groet en misschien tot ziens
tijdens ons verlof in december en januari,
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

Wij werken nu vier jaar in Zuid-Afrika en zijn twee jaar
onderweg met onze organisatie Good News ZA. Naast
ons persoonlijk onderhoud maken we ook kosten voor
Good News ZA. Om ons werk op lange termijn te kunnen
voortzetten, hebben we op dit moment te weinig
structurele inkomsten. We willen graag onze financiële
basis verstevigen. Daarbij kunnen we uw hulp goed
gebruiken. Wij zijn op zoek naar mensen, kerken,
bedrijven, scholen, verenigingen, stichtingen en fondsen
die mee willen bouwen aan de toekomst van de kinderen
en jeugd van Zuid-Afrika. Dit kunt u doen door ons
persoonlijk of Good News ZA financieel te steunen.
Mocht u ons financieel op structurele basis willen
ondersteunen dan kunt u contact met ons opnemen via
info@goodnewsza.com. Op onze websitepagina:
donaties staat ook alle benodigde informatie. Natuurlijk
zijn incidentele giften ook van harte welkom.

U bent van harte uitgenodigd
Wilt u ons ontmoeten tijdens ons verlof in december en
januari? Dan bent u van harte welkom om één van onze
presentaties bij te wonen. We zullen vertellen over onze
passie om met kinderen en jeugd in Zuid-Afrika te werken.
Verder brengen we u op de hoogte hoe het ons privé vergaat
en wat onze plannen voor de toekomst zijn. Naast de
presentatie zal er ruimte zijn om vragen te stellen en zal er
tijd voor ontmoeting zijn. Hieronder kunt u de informatie met
betrekking tot de algemene presentaties vinden. Voor de
presentatie in Leeuwarden vragen we u om u op te geven bij
Nienke Mast-Oostijen vanwege de catering.
Zondagmiddag 6 december
Tijd: 12.30 uur
VEG Opstandingskerk
Achter de Hoven 272 Leeuwarden
Opgeven bij:
Nienke Mast-Oostijen
tel.nr.: 06-12596647
Email: noostijen@gmail.com
Woensdagavond 9 december
Tijd: 19.30
De Boei (achter de Ger. kerk)
Foarwei 97 Kollumerzwaag
Opgave niet nodig
U bent van harte uitgenodigd.
Theo en Jinke de Jong
Contactgegevens:
Contactpersoon Nederland:
Nienke Mast-Oostijen
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB Franeker
Tel: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com

Theo en Jinke de Jong
77A Milkwood Drive
Old Place
Knysna 6571
South Africa
Mail: theojinke@gmail.com

Meer informatie
U kunt meer informatie over
Good News ZA vinden op de
nieuwspagina
van
www.goodnewsza.com
en
via:
Good News ZA
Nieuws over onze dagelijkse
privébelevenissen kunt u
vinden op:
Theo de Jong

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 / ZuidAfrika**
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 /
Zuid-Afrika**
* 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.

www.goodnewsza.com

