
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee 

en my oog oor jou hou.”                                                    Psalms 32:8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYS UIT KNYSNA 

Oktober 2017, jaargang 6 nummer 3 

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 

 

 
 

Facebook bericht Theo    14 Oktober  
Onze Ruben is donderdag verkozen tot één 

van de vijf "Deputy Head Boys/Girls" van 

Knysna High School. In Nederland zegt 

niemand dit misschien iets maar in Zuid-

Afrika is dit echt een belangrijke functie in 

de school. Als ik dan kijk naar het verlegen 

jongetje van vroeger en zie hoe hij zich 

heeft ontwikkeld dan past alleen maar 

dankbaarheid... PdH #GRUTSK 
 

 
 

 

Facebook bericht Theo      15 Oktober 
Vanochtend waren we te gast bij de NG-

Kerk (Gereformeerde kerk) in Karatara. We 

konden daar de mensen vertellen over ons 

werk en onze passie om de kinderen en 

jongeren te helpen een goede toekomst op 

te bouwen door de juiste keuzes te maken. 

Geweldig genoten van de "wamte" van de 

leden van deze kerk. We hopen in de 

toekomst meer met hen te gaan 

samenwerken. (P.s.: hen ook een 

Nederlands lied geleerd: zie video) 

#overkerkmurenheen #genoten #passie 

#saamisonsbeter #samenhetverschilmaken 
 

 

 

Hallo allemaal,  
 

Het gaat goed met ons. We krijgen steeds meer contacten met mensen en organisaties 

waarmee we kunnen samenwerken om zo meer impact te maken in de levens van de 

kinderen en jongeren waar wij mee werken. We zien kinderen en jongeren positief 

veranderen en dat motiveert enorm. Ook privé gaat het goed. Dooitze, onze oudste zoon, 

kwam in juli voor vijf weken naar Zuid-Afrika. Hij is in september begonnen aan zijn 2e jaar 

Theologiestudie in Leuven, België. Wij zijn dankbaar dat het zo goed gaat met beide 

jongens. 
 

Vakansie King Kids Klub 

In juli was één van de jaarlijkse hoogtepunten voor Good News ZA: Het 5-daagse 

vakantieprogramma in Karatara. Met vrijwilligers van Youth For Christ Knysna en van 

diverse kerken hebben we een prachtige week met de kinderen én jongeren gehad. Samen 

met een aantal getalenteerde lokale mensen, Ghila, Jerome en Stefan, hebben we het 

vakantieprogramma georganiseerd. Zij waren met ons niet alleen verantwoordelijk voor het 

programma maar ook voor het leiden van het team van vrijwilligers. Deze samenwerking, 

die vorig jaar vorm begon te krijgen, heeft onze taak tijdens deze week aanmerkelijk verlicht.  

Het thema dit jaar was Kings & Castles (Koningen en Kastelen). We hebben met onder 

anderen drama, muziek, verhalen, sport en spel de kinderen meegenomen in dit thema. Een 

kasteel is er om je te beschermen en de muren moeten stevig zijn, anders heb je geen 

goede bescherming. Door middel van Bijbelverhalen over onder anderen Koning David en 

Koning Josia hebben we de kinderen verteld dat hun lichaam eigenlijk ook een kasteel is. 

Wat laat je toe in je leven en hoe goed is jouw bescherming, zowel lichamelijk als geestelijk? 

Er waren iedere dag tussen de 120 en 150 kinderen én jongeren.  

Het was geweldig om te zien dat met name de groep jongeren steeds groter werd naarmate 

de week vorderde. Dit hadden we de vorige jaren ook al opgemerkt, en daarom hadden we 

een aantal programmaonderdelen speciaal voor jongeren georganiseerd. Tijdens de laatste 

dag hadden we de traditionele optocht door het dorp die eindigde bij het stuk grond waar wij 

een Multi Functioneel Centrum willen bouwen. Op deze plek hebben we gezongen en 

gebeden. Theo heeft verteld over hoe God die plek op ons pad heeft gebracht en dat ook 

de kinderen Gods leiding kunnen ervaren in hun leven. 
 

Creare 

Een paar weken na het vakantie programma kregen we een team van Creare uit 

Bloemfontein een week op bezoek. Creare is een Christelijk trainingscentrum waar de 

nadruk ligt op creatieve ontplooiing van de leerlingen. Dit is al het derde jaar op rij dat zij ons 

komen bezoeken. Wàt een talenten hebben zij getoond aan de kinderen en jongeren én aan 

ons. Dit was weer een geweldig motiverende en inspirerende ervaring. Door middel van 

drama, mime, toneel, zang, dans en getuigenissen brengen zij de boodschap van het 

evangelie op de scholen waar wij normaal komen. Verder waren ze bij een gezamenlijke 

jeugdavond en hebben we een bezoek aan de gevangenis gebracht. Wij hebben een week 

lang intensief met het team van Creare opgetrokken. We hebben veel met elkaar gesproken 

over ons werk en onze uitdagingen en hebben daarvoor gebeden. Ieder jaar ervaren we het 

 

 



 

 

  

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** 
 

T.b.v Light House Karatara:  

IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08 

 t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ 

 o.v.v.: Light House Karatara** 
 

Persoonlijke giften voor het levens-

onderhoud 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 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezoek van Creare uit Bloemfontein weer als een bemoediging en een tijd waarin onze 

geestelijke batterij wordt opgeladen. 
 

Dignity Campaign 

Omdat wij beseffen dat wij niet alles kunnen, hebben wij vier getalenteerde dames uit Knysna 

gevraagd om deel te nemen aan de Dignity Campaign cursus in Cape Town. Deze 

campagne is erop gericht om schoolgaande meisjes te informeren over hun door God 

gegeven waarde en potentieel. Onder andere Aukje Brouwer, voor veel lezers wel bekend, 

van Beautiful Gate heeft deze cursus gegeven. Wij hebben de vier dames gesponsord om 

hieraan deel te nemen. De dames kwamen super enthousiast terug en kunnen niet wachten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Light House Karatara 

De ontwikkelingen om het Multifunctioneel kinder- en jongerencentrum Light House in 

Karatara te realiseren vorderen gestaag. In de vorige nieuwsbrief vermelden we dat we een 

aanzoek tot koop van de grond hebben gedaan. Het proces van koop is door de branden in 

Knysna flink vertraagd. Het komt waarschijnlijk binnen een paar weken voor een 

raadscommissie. Vervolgens moet het nog door een heel proces voordat we de grond 

daadwerkelijk in bezit kunnen krijgen. Wij hebben erg goed contact met het raadslid wat 

verantwoordelijk is voor Karatara. Zij ziet het Light House helemaal zitten en weet welke 

wegen we binnen de gemeente Knysna moeten bewandelen. Zij brengt ons in contact met 

de juiste mensen binnen de gemeente die ons weer verder helpen. Ondanks dat vinden we 

dat het proces erg “stroperig” verloopt. Wij kunnen niet wachten om de grond in bezit te 

hebben en te gaan bouwen. 
 

Geen tijd te verliezen 

We willen sowieso volgend jaar beginnen met bouwen. We hebben het plan in fasen 

opgedeeld. Om te wachten totdat we het volledige plan kunnen betalen lijkt ons niet 

verstandig, of het volledige budget moet binnen een paar maanden al binnen zijn. Met de 

jongeren van Karatara en omgeving hebben we geen tijd te verliezen. Jolene van Creare uit 

Bloemfontein bemerkte een duidelijke positieve verandering ten opzichte van twee jaar 

geleden. Wij merken dit ook op. Wij zien een groep kinderen en jongeren die écht het goede 

willen. Deze pareltjes in de gemeenschap verdienen een goede kans om een mooie 

toekomst op te bouwen. Door verkeerde voorbeelden en groepsdruk is de kans echter groot 

dat ze toch weer de verkeerde keuzes maken. Het is belangrijk dat zij goede ondersteuning 

krijgen. Daarom zien wij het als een noodzaak voor ons werk om deze jongeren zo spoedig 

mogelijk een veilige plek te bieden waar wij hen regelmatig kunnen ontmoeten. Daar kunnen 

wij ze begeleiden door programma’s en informeel contact naar een goede toekomst. Als we 

nog langer wachten zijn er waarschijnlijk weer meer tienermeiden zwanger, zijn er weer meer 

voortijdig schoolverlaters, zijn er weer meer jongeren aan de drugs. We hebben dus geen 

tijd te verliezen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om plannen te maken en de Dignity Campaign 

met de tienermeiden van de diverse High 

School in Knysna te gaan doen. Wij zijn zelf 

ook erg enthousiast en zullen volgende week 

samen met hen overleggen wat de 

vervolgstappen zullen zijn om het verschil te 

maken in de levens van tienermeiden in 

Knysna en omgeving.   
De Knysna Ladies samen met Aukje 

Samen bouwen… 

Het totale budget voor het Light House is €285.000. Inmiddels is er zo’n 

€60.000 binnen, voornamelijk door individuele giften uit Nederland. U kunt 

ons helpen het Light House zo spoedig mogelijk te realiseren door een gift 

over te maken op het bankrekeningnummer wat in de rechterkolom op deze 

bladzijde staat. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de kinderen en 

jongeren van Zuid-Afrika.  

Baie dankie en vriendelijke groet,  

      Theo en Jinke de Jong 

 

https://www.facebook.com/goodnewsza?ref=hl
https://www.facebook.com/theo.dejong.18
http://www.goodnewsza.com/
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