
Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê, hulle sal 
verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê.              Jesaja 61: 4 

Bovenstaand huis heeft een speciale betekenis voor ons. Theo 
werd tijdens een week van bidden en vasten midden in de nacht 
wakker met een plaatje van dit afgebrande huis in Karatara in 
gedachten. Bij hem kwam direct de gedachte op: “jeugdcentrum”. 
Dit huis symboliseert de nood in veel gezinnen in de 
achterstandsgebieden in Zuid-Afrika. Dit huis functioneert niet 
meer. Er zit een groot gat in het dak en de muren zijn instabiel. 
Veel gezinnen in Zuid-Afrika zijn ook instabiel. Het zijn vaak één 
ouder gezinnen waarvan de kinderen de vader of moeder niet 
meer zien. Oma’s moeten hun kleinkinderen opvoeden omdat de 
moeder zelf nog te jong is om een kind op te voeden. Vaders, als 
die er al zijn, nemen hun verantwoordelijkheid vaak niet op zich. 
Veel kinderen zijn geestelijk “dakloos” met alle gevolgen van 
dien. Wij zien dit gebeuren en dit raakt ons. Wij geloven dat we 
niet voor niets in Karatara aan het werk zijn. Zonder Gods leiding 
waren we hier nooit beland. We proberen dan ook door middel 
van Gods leiding stap voor stap Zijn plannen voor Karatara en 
omgeving uit te voeren. We willen de kinderen en jeugd waardes 
uit de Bijbel en de liefde van Jezus mee geven zodat zij meer 
kans hebben op een stabiele toekomst. Zoals we al in eerdere 
nieuwsbrieven hebben genoemd begint het onderwijzen van de 
kinderen en jeugd met het bouwen van relaties. Daarom willen 
we in Karatara graag een kinder- en jeugdcentrum en een 
campsite bouwen. We zullen verderop in deze nieuwsbrief daar 
meer over vertellen.

Verlof
In december en januari waren we voor het eerst sinds twee jaar 
weer op verlof in Nederland. We hebben genoten van het warme 
welkom en het weerzien met familie en vrienden. Naast de privé 
bezoekjes hadden we veel afspraken voor presentaties op 

scholen en in kerken, vergaderingen en andere activiteiten. Het 
verlof was intensief door alle activiteiten maar ook bemoedigend 
door de reacties en gesprekjes. We hebben niet iedereen kunnen 
ontmoeten die we hadden willen ontmoeten. Dit vinden we jammer 
maar het is helaas een gegeven dat we niet alle ontmoetingen die 
we anders in twee jaar hebben in een aantal weken kunnen 
hebben. 

Voor de presentaties had ons creatieve Thuis Front Comité de Good News Bus nagemaakt. 
Hier konden de kinderen tijdens de kerstmarkt in Kollumerzwaag bij op de foto.

Privé
Begin februari hebben we Dooitze naar het opleidingscentrum 
Creare in Bloemfontein, zo’n 850 kilometer van Knysna, gebracht. 
Bij dit opleidingscentrum krijgt hij les in muziek en theologie. Hij 
heeft het daar goed naar zijn zin. Dooitze heeft trouwens na een 
eerste afwijzing toch zijn visum voor twee jaar gekregen. Hier zijn 
we heel blij mee. Ruben heeft zijn studie weer opgepakt bij de 
High School. Daarnaast speelt hij voetbal en krijgt hij drumlessen. 
Van een bekende konden we een drumstel lenen waar hij nu 
regelmatig met plezier op oefent. Of dat voor de buurt nou zo 
plezierig is weten we niet J. We merken dat hij lekker in zijn vel zit 
en we zijn hier erg dankbaar voor. Voor ons als ouders is het heel 
fijn en bemoedigend wanneer je ziet dat de kinderen op hun plek 
zijn. Na ons verlof in Nederland was het een mooi weerzien met 
onze vrienden en bekenden en natuurlijk ook met de kinderen in 
Karatara en Barrington. Knysna is op dit moment ons thuis en dat 
is goed maar we merken regelmatig dat we in twee werelden 
leven. In Zuid-Afrika en in Nederland. Het is een dubbel gevoel. 
We willen goede contacten hebben met familie en vrienden aan 
beide kanten van de wereld. We beleven door de sociale media 
veel van wat er in Nederland gebeurt en proberen ook betrokken te 
zijn bij bepaalde situaties. We merken echter dat het ons aan tijd 
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ontbreekt om alle contacten goed te onderhouden omdat ook ons 
leven en werken in Zuid-Afrika doorgaat. We blijven zoeken naar 
de juiste balans hierin.

Ons werk
We genieten van ons werk bij de verschillende kinder- en jeugd 
activiteiten die we doen in Knysna en de plattelandsgebieden 
rondom Knysna. Naar aanleiding van ons werk op de High 
School in Knysna zijn we gevraagd om mee te gaan met een 
kamp van de Graad 9 leerlingen (14/15 jarigen). Dit was een 
geweldige ervaring! Samen met een lerares, mensen van Youth 
For Christ Knysna en anderen hebben we genoten van de 85 
tieners. Naast sport en spel hebben we met hen gesproken over 
identiteit, seksualiteit en andere zaken. ’s Avonds konden de 
tieners briefjes schrijven met vragen of zaken die ze met ons, al 
dan niet anoniem, wilden delen. Je ziet dan grote onderlinge 
verschillen. Sommige tieners flierefluiten prachtig door het leven 
terwijl andere leeftijdsgenoten worstelen met ernstige problemen 
betreffende hun zelfbeeld en hun thuissituatie. Verder zijn er 
tieners die ouderloos opgroeien. Wij mochten en mogen er voor 
hen zijn, hen aandacht geven, een luisterend oor bieden, voor ze 
bidden, een knuffel geven et cetera. Het kamp heeft maar 24 uur 
geduurd maar we merken dat deze 24 uur al een verandering 
teweeg heeft gebracht in levens van diverse tieners. We kregen 
reacties dat de tieners nieuwe dingen hebben geleerd op het 
gebied van identiteit en dat we ze bewust hebben gemaakt van 
de mooie kant en het gevaar van seksualiteit. We komen op de 
High School regelmatig deze tieners weer tegen en je merkt aan 
de herkennende en enthousiaste reacties dat er in korte tijd een 
band is ontstaan. Het is nu zaak om een aantal van deze tieners 
te blijven ondersteunen. Er zal voor deze groep een vervolg 
komen op dit kamp.

Jinke met een aantal meisjes van de Knysna High School 
tijdens de gebedsweek die we in mei hielden.

Toekomstplannen 
Door de ervaring met het kamp van de High School zijn we des 
te gemotiveerder om onze plannen voor een kinder- en 
jeugdcentrum als ook een campsite te realiseren. Het kinder- en 
jeugdcentrum zal voor de kinderen in Karatara een vertrouwde 
plek moeten zijn waar ze lekker kunnen spelen en “chillen” maar 
waar ze ook kunnen komen voor een gesprek en gebed. De 
campsite zal een soort van kampeerboerderij worden. Door het 
houden van kampen willen wij kinderen en jeugd uit de wijde 
omgeving bij herhaling een weekend of een week lang uit hun 
vaak negatieve thuissituatie halen. Het lijkt ons geweldig mooi en 

zeker ook nuttig om samen met kinderen en jeugd een 
aantal dagen door te brengen, hen kennis bij te brengen en 
de liefde van Jezus mee te geven. Vanuit onze ervaring met 
kampen in Nederland weten we dat een kampweek/
weekend levensveranderend kan werken. Wij zien het realiseren 
van zo’n campsite dan ook als een belangrijk middel om te bouwen 
aan de toekomst van de kinderen en jeugd waar wij mee werken. 
We beseffen dat deze plannen uitdagend zijn. Er is veel geld en 
een groter team voor nodig. We zoeken Gods leiding in het 
ontwikkelen van deze plannen. We bidden dat we de juiste keuzes 
hierin zullen maken. Bidt u mee?

Saam is ons beter
“Saam is ons beter” is één van de slogans van The Rock Christian 
Church in Knysna. Samen zijn we beter. Ieder met zijn eigen 
gaven en talenten. Het belang van samenwerken met andere 
organisaties staat bij ons voorop. We werken samen met diverse 
scholen en kerken en met Youth for Christ. Verder hebben we 
contacten bij Child Welfare Knysna. We weten dat we niet overal 
verstand van kunnen hebben en we proberen ook niet alles naar 
eigen inzicht op te lossen. We zijn blij dat we mensen en 
organisaties om ons heen hebben die ieder met hun eigen 
expertise ons kunnen helpen om te bouwen aan de toekomst van 
de kinderen en jeugd.

Acties 
“Saam is ons beter” kunnen we ook doortrekken naar wat er 
allemaal in Nederland gebeurt voor Good News ZA en voor ons 
persoonlijk. Spontane en geplande acties worden op touw gezet 
om fondsen in te zamelen. Tijdens de pinksterconferentie 
Opwekking in Biddinghuizen hebben de kinderen voor Good News 
ZA gespaard. Een speciaal daarvoor gemaakt promotiefilmpje kunt 
u vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=oKbRFFv42IY Dit 
korte filmpje geeft u een indruk van de Kids Events die wij in 
Karatara organiseren.                        

de foto hierboven toont een shot van het promo filmpje
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Bij het Pinksterfeest in Veenklooster hebben vrijwilligers voor 
Good News ZA bij een stand gestaan, zelfgemaakte sieraden 
verkocht en toiletten schoongemaakt. In Twijzel heeft men op 
een enthousiaste manier de actie “Nacht zonder Dak” gehouden. 
In Kollumerzwaag wordt Nacht zonder Dak 13 juni gehouden 
door ons fondsenwervingscomité in samenwerking met de 
plaatselijke kerken. Verder zijn er de afgelopen tijd diverse 
scholen geweest die voor Good News ZA hebben gespaard. 
Iedereen die aan deze acties hebben meegewerkt willen we heel 
hartelijk bedanken. We vinden het hartverwarmend en weten 
mede hierdoor dat we er niet alleen voor staan. Mocht u ook een 
actie voor Good News ZA willen organiseren dan kunt u contact 
met ons opnemen via theojinke@gmail.com. Niet alleen ín 
Nederland helpt men ons. Er komen ook mensen onze kant op 
om te helpen. Sietske Beiboer uit Kollumerzwaag is nu in Knysna 
en helpt ons voor twee maanden. Piet Bakker uit De Westereen 
komt halverwege juni voor ongeveer een jaar. Eind juli komt er 
een groep van 9 personen van de PKN uit Garyp voor bijna drie 
weken om ons te helpen. 

Komende maand staat de Holiday Kings Kids Club op het 
programma. Hier zien we erg naar uit. Vijf dagen lang hebben we 
een afwisselend programma voor de kinderen en jeugd. We 
hopen ook een bus te laten rijden uit Barrington. Als dit lukt, 
kunnen we rekenen op zo’n 120 tot 140 kinderen die allemaal 
mogen genieten van een mooi en divers programma en het 
evangelie kunnen horen. Op woensdag is voor de tieners een 
speciale jeugdavond gepland. Ons sien baie uit!!!

We willen iedereen bedanken die in gebed, financieel of op een 
andere manier ons ondersteunt. Baie Baie Dankie!!!

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

 
 

  
 

Giften 

We krijgen nog wel eens vragen over de giftenstromen. Voor de 
duidelijkheid hieronder een uitleg. 
Er zijn drie giftenstromen. Alle drie gaan ze via de VPE-
Zending/OWZ. De giftenstromen zijn:

Theo en Jinke de Jong Zuid-Afrika “privé”
Voor het levensonderhoud van Theo en Jinke en hun kinderen.
IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85  
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ 
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / Zuid-Afrika*
 

Good News ZA, Zuid-Afrika “algemeen”
Om de kosten te dekken die Good News ZA maakt. 
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Good News ZA / Zuid-Afrika*
 

Good News ZA, Zuid-Afrika  “projecten” (zoals KJC)
Voor speciale projecten zoals het Kinder en Jeugd Centrum.
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Good News ZA /project … / Zuid-Afrika*

*Deze giften zijn belasting-aftrekbaar ivm ANBI status.

Bij de VPE-zending zijn meerdere zendelingen en diverse 
projecten betrokken. Het is daarom belangrijk om duidelijk te 
benoemen voor wie de gift bestemd is: Theo en Jinke de Jong, 
Good News ZA of Good News ZA/Projecten. Bij twijfel kunt u 
altijd even een mailtje sturen naar theojinke@gmail.com 
 

Van een aantal giften kunnen we de herkomst helaas niet 
achterhalen omdat mensen hun adres niet bij de overboeking 
vermelden. Hierbij willen we deze mensen hartelijk bedanken 
voor de gegeven gift. Mede door uw steun kunnen we het werk 
voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika voortzetten.

www.goodnewsza.com

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

Adres gegevens Theo en Jinke
77a Milkwood Drive
Old Place
Knysna, 6571
South Africa 
Mail: theojinke@gmail.com     

Good News ZA  

Theo de Jong    

We willen danken voor:
• dat het zo goed gaat met onze jongens en onszelf.
• goede vrienden in Nederland en Zuid-Afrika.
• Goede contacten met diverse organisaties en 

mensen om mee samen te werken.
• Dooitze zijn visum.

We vragen gebed voor:
• de plannen die er zijn voor een kinder- en jeugdcentrum en een 

campsite. 
• de instabiele gezinnen in Zuid-Afrika.
• Voorbereiding en uitvoering van de Holiday Kings Kids Club.
• Bescherming, veiligheid en gezondheid.
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