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NYS UIT KNYSNA
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.
Want hulle almal wou ons bang maak en het gedink: Hulle hande sal die werk laat lê, sodat
dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande!
Hallo allemaal,
We beginnen te bouwen! (Maar dat heeft heel wat voeten in aarde…)
Veel mensen vragen ons wat de status van de bouw van het Light House is. Dit vinden we
fijn, want dit geeft aan dat mensen in Nederland én Zuid-Afrika betrokken zijn bij dit project.
Het gaat allemaal niet vanzelf. Soms lijkt het of er niets gebeurt, maar achter de schermen
is er veel gaande. In deze nieuwsbrief een verslag van het proces, waar we tegenaan lopen
en wat ons bemoedigt.
Politiek…
Het gaat hier in de politiek net wat anders dan in Nederland. Wij hadden afgelopen jaar van
de gemeente te horen gekregen dat we onze plannen met betrekking tot de bouw van een
kinder- en jongerencentrum konden uitvoeren. Nadat wij het leasecontract hadden gekregen
bleek dat de gemeente het recht heeft dit eenzijdig, met kennisgeving van drie maanden, op
te zeggen. Alles wat “aard en nagelvast” aan de grond zit behoort dan aan de gemeente
toe. Op deze basis kunnen wij natuurlijk niet een vast gebouw neerzetten. Vervolgens
hebben we een aanzoek tot koop ingediend. Men zei dat dit geen probleem zou zijn en dat
dit begin dit jaar voor de commissie zou komen en afgehandeld zou worden. Dit heeft ons
deels op het verkeerde spoor gezet zodat wij in Nederland tijdens ons verlof gemeld hebben
dat ergens in februari/maart de grond in ons bezit zou zijn. Dit blijkt niet het geval te zijn.
Grondbezit en huizen, een hot item
In Zuid-Afrika is grondbezit en het krijgen van huizen een hot item. Er zijn de afgelopen
maanden in diverse steden en dorpen forse rellen uitgebroken vanwege deze kwestie. De
gemeente Knysna wil daarom, begrijpelijkerwijs, zorgvuldig omgaan met deze gevoelige
kwestie en heeft meer tijd nodig om onze aanvraag tot koop te behandelen. Verder is er een
zelfbenoemde “gemeenschapsleider” die zijn oog heeft laten vallen op het stuk grond waar
het Light House op moet komen. Hij wil daar zijn eigen huis op bouwen en doet er alles aan
om ons plan te verijdelen. Het verantwoordelijke raadslid voor Karatara staat echter volledig
achter ons. Eén van haar doelen is dat aan het einde van haar termijn, over ruim twee jaar,
het Light House in Karatara gerealiseerd zal zijn. Dit is voor ons een hele bemoediging.
“Ons begin bou… met verstand”
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief
schreven hebben we geen tijd te verliezen
om de kinderen en jongeren de goede
keuzes te laten maken voor de toekomst. De
kinderen hebben een veilige plek nodig waar
we ze aandacht en liefde mogen geven.
Afgelopen week is de grond geëgaliseerd en
we hebben offertes aangevraagd om een
hek om het terrein te zetten. Vervolgens is
het plan om een aantal mobiele gebouwen
te huren en een grote tent te kopen.

De grond is inmiddels geëgaliseerd

Nehemia 6:9 (Die Bybel)
Nehemia
Theo heeft vanaf het begin bij de
plannen voor het Light house het
Bijbelboek Nehemia in gedachten.
Hierin krijgt Nehemia de opdracht om de
muren van Jeruzalem te herbouwen. Hij
krijgt veel tegenstand maar hij gaat
door. In Nehemia 6:9 staat: “Want zij
allen wilden ons bevreesd maken. Ze
zeiden bij zichzelf: Hun handen zullen
het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt
worden. Welnu, maak mijn handen
sterk!”

Facebook bericht Theo
7 mei
WE GAAN ERVOOR!!!
Erg goede meeting gehad met zo'n 15
mensen van verschillende disciplines
mbt de bouw van het Light House in
Karatara. Jinke en ik komen erachter
dat wij het gewoonweg te druk hebben
met ons "échte" werk met kinderen en
jongeren. Het kost ons (te)veel tijd en
energie om daarnaast nog zo'n groot
project te runnen. Vanavond zoveel
hulp en ideeën aangeboden gekregen
van mensen uit de bouw, interieur,
installatie, administratie, gemeentewezen etc... Samen met deze mooie
groep mensen GAAN WE ERVOOR!!!
#zoblijendankbaar #saamisonsbeter
#bouwenaandetoekomst #onthego

Zo kunnen we beginnen met onze programma’s om de kinderen te onderwijzen en te
begeleiden. Mocht er toch een kink in de kabel komen en we de boel moeten verhuizen, dan
is de schade beperkt. Omdat we nu beginnen met een tijdelijk gebouw ziet de gemeente dat
de plannen serieus zijn en wij door willen pakken. Verder gaan we door met het aanzoek om
de grond te kopen. We hopen dit binnen een paar maanden afgerond te hebben. Afgelopen
week hebben we weer met het raadslid voor Karatara gesproken over de te ondernemen
stappen. Zij heeft ons in dit gesprek meerdere tips gegeven en ons in contact gebracht met
een aantal sleutelfiguren binnen de gemeente Knysna om ons verder te helpen.
Het “normale” werk
De afgelopen Kings Kids Events waren geweldig. Afgelopen maand konden we op een
zaterdag een recordaantal van zo’n 160 kinderen en jongeren verwelkomen. Dit aantal laat
zien dat we voorzien in een behoefte maar ook dat de ouders de kinderen aan ons toe durven
vertrouwen. De sfeer en de openheid tijdens deze Events was bijzonder. We hadden veel
plezier maar er heerste aan de andere kant toch ook zo’n vredige rust. De week na zo’n
Event vragen de kinderen ons al wanneer het volgende Event is. We beginnen volgende
week met de voorbereiding van het traditionele Kings Kids Vakantie Programma voor eind
juni. Hierin werken we samen met mensen uit Knysna en omgeving maar ook met een nieuw
echtpaar uit Kaapstad. Deze familie hebben we in december op de camping ontmoet. Zo
komen er steeds weer nieuwe mensen op ons pad om mee samen te werken en breidt ons
netwerk zich uit. Op de scholen is het hartverwarmend werken. De kinderen willen ons
helpen dragen met de apparatuur en begroeten ons steevast met een “drukkie”(=knuffel).
Hier begint het mee: eerst relatie bouwen en vervolgens onderwijzen en begeleiden naar
een hoopvolle toekomst.
Onderwijs bij YWAM (Jeugd met een Opdracht)
Toby en Aukje Brouwer, voor velen uit N-O
Friesland wel bekend, hadden ons gevraagd
om begin mei, 4 dagen les te geven aan een
groep internationale studenten van de
Children at Risk School in Muizenberg
(Kaapstad). Dat was een geweldige week.
Jinke en ik mochten onze passie en ervaring
over kinder- en jongerenwerk delen met deze
25 studenten – 12 landen – 5 continenten
jonge mensen. We hebben verteld over de
prachtige dingen van ons werk maar ook over de valkuilen die we in de jaren zelf hebben
ontdekt. We hebben van de studenten ook geleerd van hun ervaringen in het kinder- en
jongerenwerk. Verder hebben we mooi ervaring opgedaan voor een volgende keer. Het was
per slot van rekening nog maar de eerste keer dat we dit deden. Met een aantal studenten
hebben we persoonlijk dieper doorgesproken over diverse facetten van zendingswerk en
zendeling zijn. We merken dat de voorbereiding en het lesgeven ook goed is voor onszelf.
Je houdt jezelf een spiegel voor met betrekking tot het werk en wordt weer lekker
opgescherpt en volledig gemotiveerd en gefocust voor je eigen taken. We merken iedere
keer weer dat we het geweldig vinden om jonge mensen te coachen in de dingen die we zelf
al hebben doorgemaakt en om hen te adviezen geven. We hopen op een “wordt vervolgd”.
Vriendelijke groet, Theo en Jinke 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
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
o.v.v.: Light House Karatara**
Persoonlijke giften voor het levensonderhoud van Theo en Jinke de Jong:
IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85
t.n.v.: VPE zending
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / ZuidAfrika**
* 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:
Tineke de Vries-Alting
Tel.: 06-15523182
Mail: tineketj@hotmail.com
Adres Theo en Jinke de Jong:
77A Milkwood Drive, Old Place
Knysna 6571
South Africa
Mail: theojinke@gmail.com

Wil jij mee met World Servants om in
de zomer van 2019 mee te bouwen
aan het Light House in Karatara?
Voor meer informatie: www.worldservants.nl/sa119
Aanmelden via: www.worldservants.nl/aanmelden/gnza
Neem eens een kijkje op
onze NIEUWE website

➢ www.goodnewsza.com

