
Theo en Jinke de Jong werken sinds januari 2012 voor de stichting Immanuel Ministries in Knysna, Zuid-Afrika. 
Zij werken vooral onder de bevolking van Oupad, een sloppenwijk aan de rand van Knysna. 

Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie!"              Psalms 23:1 (Die Bybel) 

Hallo almal, 
Met jullie zomervakantie voor de deur weer een nieuwsbrief 
van ons uit “winters” Zuid-Afrika. Hier is het “dik” winter met 
zo nu en dan nog temperaturen van boven de 25 graden. 
Best wel even doorbijten J, al kan de temperatuur 's 
nachts dalen naar zo'n 6 graden. 

“..., niks sal my ontbreek nie!”
Dit gedeelte uit Psalm 23 werd door een vrouw in Oupad 
uitgesproken met een uitroepteken. Voor ons Nederlanders 
zou waarschijnlijk eerder een vraagteken achter deze zin 
komen. Als wij zien hoe de meeste mensen in Oupad 
wonen en hoeveel moeite ze moeten doen om de touwtjes 
aan elkaar te knopen, dan is deze zin voor ons bijna 
onvoorstelbaar. Zeker gezien het verschil in welvaart tussen 
Nederland en Oupad. Wij Nederlanders denken er 
nauwelijks bij na dat er iedere dag eten op tafel staat, of dat 
we een broek kunnen kopen. Voor veel mensen in Zuid-
Afrika is dit absoluut niet normaal. Tijdens een gesprek wat 
Jinke had met een aantal vrouwen, kwam naar voren dat 
vooral vrouwen het zwaar hebben. Hun kinderen komen bij 
hèn vragen om eten, wat er soms niet is, en komen bij hèn 
vragen om schoolkleding, waar geen geld voor is. Vroeger 
konden ze veel meer kopen voor een Rand (Zuid-
Afrikaanse munteneenheid) dan nu. De Rand is in anderhalf 
jaar tijd 30%  in waarde gedaald. De mensen krijgen echter 
geen hoger loon en de producten in de supermarkt worden 
alsmaar duurder. De afgelopen anderhalf jaar hebben we 
veel respect gekregen voor deze vrouwen. Ondanks hun 
moeilijke omstandigheden houden ze moed en kunnen 
bidden: “..., niks sal my ontbreek nie!”

“Bou op die Rots”
Met de oudste groep kinderen zijn we bezig met een tiental 
lessen over Jesus is...” Eén van de lessen ging over “Jesus 
is die Rots”. Er staat een gelijkenis in de Bijbel van een wijs 
man die zijn huis op de rots bouwde en een dwaas man die 
zijn huis op het zand bouwde. De regen en de stormen 
kwamen. Het huis van de wijze man bleef staan en het huis 
van de dwaze man stortte in. Deze huizen staan voor ons 
leven. We weten dat het in ons leven kan stormen en dat 

het leven niet perfect is. In Oupad kom je dit zeker 
tegen. Het komt er dan op aan op wat voor fundament je 
bouwt en met wat voor materiaal je jouw leven bouwt. 
Met de kinderen hebben we de materialen uitgebeeld 
met bakstenen die stonden voor diverse gedragingen en 
keuzes die ze kunnen maken in hun leven. Een aantal 
voorbeelden die we hebben gebruikt zijn: skool loop 
(=naar school gaan), skinner (=roddelen), saamwerk, 
behulpsaam, geloof, is jy lief vir andere mense of is jy 
selfsuchtig, het jy geduld of bekly jy vinnig (=snel ruzie 
maken). De vraag was met wat voor bakstenen zij hun 
leven willen bouwen. Wij zien iedere dag mensen die 
hun leven op het verkeerde fundament bouwen en de 
verkeerde bouwmaterialen gebruiken. Drank, seksueel 
misbruik, geweld, schoolverzuim, verwaarlozing komen 
veel voor. We 
hopen, bidden en 
werken eraan dat 
de kinderen die 
we nu kennen de 
juiste keuzes 
gaan maken voor 
een hoopvolle 
toekomst!

Kursus
Binnenkort gaan we een training volgen. De cursus zal 
gaan over tienerzwangerschappen, één ouder gezinnen, 
abortus, adoptie, en seksualiteit vanuit Bijbels 
perspectief. Het lijkt ons erg interessant en sluit aan bij 
ons werk. Naast het vergaren van kennis leren we ook 
om tieners te begeleiden die met bovenstaande 
problematieken te maken krijgen.

“Ons geniet”
We genieten nog altijd van ons werk en de omgang met 
de lokale bevolking. Het voelt zo natuurlijk. We blijven 
dit een bijzondere zegening vinden. Regelmatig komen 
er mooie dingen op ons pad. Laatst werden we gebeld 
of we de dag erna met ongeveer 30 kinderen van Oupad 
een bezoek wilden brengen aan een plaatselijke 
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Een huis in Oupad op instorten. Hier wonen nog 
mensen in. Detail: let op de deuren.



pizzeria. Na wat “last-minute” improvisatie hebben 36 
kinderen een onvergetelijke middag gehad. Ze mochten 
hun eigen pizza maken, gebakken in een echte hout-

gestookte oven. Natuurlijk 
werd die pizza lekker door 
hun opgesmikkeld. 
Sommige kinderen namen 
een stuk mee naar huis om 
aan hun moeder te geven. 
We vinden het fijn dat de 
lokale ondernemers 
betrokkenheid tonen voor 
hun eigen bevolking. 

Kinders vir kinders
De Primary School (=lagere school) heeft kleding 
ingezameld voor diverse organisaties in Knysna en 
omgeving. Immanuel Ministries heeft een paar honderd kilo 
kinderkleding gekregen waar we natuurlijk erg blij mee zijn. 
Het is 's nachts koud en als we zien hoe sommige kinderen 
erbij lopen dan is het niet verwonderlijk dat het 
snotneuzengehalte erg hoog is. 

Wintervakansie 
De kinderen hebben 
momenteel drie weken 
vakantie. Voor ons is dit 
juist een tijd dat we geen 
vakantie hebben omdat we extra activiteiten willen 
organiseren. Het grootste evenement van deze vakantie is 
de “SuperHeroes Holiday Club” (De Superhelden Vakantie 
Club). Dit wordt georganiseerd door Youth for Christ in 
samenwerking met diverse kerken en instanties, waaronder 
Immanuel Ministries. We hebben een taxibus geregeld om 
de kinderen van Oupad vijf ochtenden naar de betreffende 
locatie te brengen. We zien hier erg naar uit. Het doet ons 
denken aan de kinderkampen die we jarenlang met veel 
plezier in Nederland mochten doen. Onze jongens rusten 

deze vakantie lekker uit van hun inspanningen voor en 
tijdens de toetsweken. Ze hebben het goed naar hun 
zin. Theo heeft met Ruben een nachtje gekampeerd in 
de bossen bij Natures Valley. Binnen een uur was hun 
brood al gestolen door een (brutale) aap. Dan merk je 
dat je niet in Nederland 
zit. Je merkt het 
natuurlijk ook aan de 
natuur. Valleien en 
heuvels, een 
bulderende Indische 
Oceaan. We genieten 
hier echt van. 

Besoek
De afgelopen tijd hebben we een aantal 
(oud-)dorpsgenoten op de koffie gehad. Alie Alting, een 
nicht(je) van Jinke, is drie maanden in Knysna geweest 
om ons te helpen en om vakantie te houden. We 
hebben een erg mooie tijd met haar gehad. Verder 
kregen we bezoek van Marjel de Vries die op doorreis 
was en hebben we Dirk en Heleen van Seggeren, die in 
Zuid-Afrika op vakantie waren, op visite gehad. Zij 
hadden een nacht langer in Knysna geboekt om een 
dagje met ons door te brengen. Erg leuk om al deze 
mensen op visite te krijgen en ze rond te mogen leiden 
in Knysna en bij onze werkplek in Oupad. Mocht u/je 
een keer in de buurt zijn, schroom niet om langs te 
komen. 

“Baie dankie vir...”
...uw betrokkenheid, gebed, giften en de getoonde 
belangstelling in de afgelopen tijd. Mocht u op vakantie 
gaan dan wensen we u een mooie vakantie toe. Voor de 
thuisblijvers een niet minder goede tijd toegewenst.         

Vriendelijke groet, 
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

Contactpersoon Nederland:
Nienke Mast-Oostijen 
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB  Franeker
Tel: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com

Giften: t.b.v. het werk van Theo en 
Jinke kunt u overmaken op 
girorekening: 185985 of
bankrekening: 44.78.01.708
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong/       
           Zuid Afrika  

Het adres van Theo en Jinke:
77a Milkwood Drive
Old Place
Knysna 6571
South Africa
Mail: theojinke@gmail.com

Nieuwsbrieven en updates: 
kunt u vinden op onze 
persoonlijke pagina op 
www.immanuelministries.nl
Tevens kunt u op deze site alle 
informatie vinden over 
Immanuel Ministries.

 

Bid- en dankpunten*
We willen danken voor:
*de ontspannen omgang met de lokale 
bevolking.
*de leuke contacten die we hebben in 
Knysna, ook buiten ons werk.
*de fijne kerk waar we iedere keer 
weer worden “opgeladen”.

We vragen gebed voor:
*Holiday kids club van komende week.
*Een goede vervolgstudie voor Dooitze (hij zit in 
het examenjaar).
*Wijsheid in de omgang met tieners en jeugd. Dat 
wat we leren op de cursus goed in praktijk 
gebracht mag worden.
*nog meer kinderen/tieners op de clubs.

*Heeft u het verlangen om deel uit te maken van het gebedsteam dan kunt u een mailtje naar ons sturen. 

Overige informatie: 
Voor dagelijkse belevenissen, 
zowel over ons werk als privé, 
kunt u ons volgen via:

       Twitter: @theojinke en/of

        Facebook: TheodeJong

Kinderen van Oupad fabriceren             
hun eigen pizza
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