Light House
Hoe het begon
Op 4 september 2014 werd Theo, tijdens een week van bidden
en vasten, om 4 uur in de ochtend wakker met een beeld in zijn
hoofd van een afgebrand huis. Dit huis stond in Karatara, een
plattelandsdorp in de omgeving van Knysna. Bij het wakker
worden, kreeg Theo direct het woord “jeugdcentrum” in
gedachten. Na navraag te hebben gedaan bij diverse mensen en
bij de gemeente leek het ogenschijnlijk onmogelijk om die grond
in bezit te krijgen. We hebben de plannen vervolgens twee jaar
geparkeerd, maar het heeft ons nooit losgelaten. In 2016 is Theo
tot drie keer toe door mensen aangesproken dat hij zijn droom
werkelijkheid kon maken door er actie in te ondernemen. Deze
mensen wisten niets van de droom en het afgebrande huis af.
Begin 2017 zijn we weer in gesprek gegaan met de gemeente. In
november van datzelfde jaar hebben we het huurcontract voor de
grond gekregen. In februari 2021 is eindelijk het koopcontract voor
de grond ondertekend en is de tijd rijp om een permanente veilige
plek voor de kinderen en jongeren te bouwen. Meer informatie
over de plannen kunt u op de achterkant van deze flyer vinden.
What’s in a name...?
Wij geven het Multi Functioneel Kinder- en Jongerencentrum de
naam “Light House” mee. Karatara betekend in de oorspronkelijke
taal “diep en donker”. Wij geloven dat er verandering zal komen
in de diepe, donkere levensomstandigheden van de kinderen,
jongeren en hun families doordat wij met het licht van het
evangelie komen. Het Light House zal een baken van hoop zijn in
deze gemeenschap.
Ons doel
Ons doel is om de kinderen en jongeren met wie wij werken, en in
het verlengde hun families, de juiste keuzes te laten maken voor
de toekomst. Wij motiveren hen dit te doen op basis van het
geloof. In het algemeen door de Bijbel als richtlijn voor hun leven
te nemen, maar ook om erachter proberen te komen wat God
persoonlijk met hun leven wil. God heeft het beste met ons voor
en wanneer wij Zijn wil doen, zullen we automatisch meer richting
de bestemming komen die Hij voor ons heeft.
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Problematiek…
De problematiek in de plattelandsgebieden rondom Knysna is
complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkersdorpen, zijn voor een groot deel verpauperd. Er is weinig werk,
veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en
kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van
generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die ouders
en hun kinderen maken.
Werkzaamheden Good News ZA
Ons werkgebied strekt zich uit naar diverse kleine woongebieden
tot zo’n zeventien kilometer van Karatara.
• In dit gebied verzorgen wij praktisch Bijbelonderwijs op
drie scholen en geven we levensvaardigheidslessen
zoals seksuele voorlichting en werkhouding. Verder
gaan we ieder jaar kamperen met de oudste groepen
van deze scholen.
• Wij doen ‘outreaches’ naar die diverse woongebieden
om informeel contact met de bewoners te krijgen.
• In het Light House organiseren we naschoolse
kinderclubs, jongerenavonden, vakantieprogramma’s en
mannen- en vrouwenbijeenkomsten.
• Verder staan we klaar bij een noodgeval, bijvoorbeeld
wanneer iemand met spoed naar de dokter moet.
• In samenwerking met diverse organisaties delen we per
week ongeveer 2000 porties warm eten uit.

Een feestelijke optocht tijdens een vakantieclub in november 2014,
2 maanden na de “de droom”, met het afgebrande huis uit die droom
van Theo op de achtergrond.

Een baken van hoop,
een veilige haven.
1: Light House
kinder- en
jongerencentrum.
2: Vrijwilligers/studentenhuis.
3: Kampeer plek.
4: Sport- en
Spelterrein.
5: Evt. groentetuinen
en/of korte termijn
crisisopvang.
6: beheerdershuis.

Geduld
Zoals we al schreven op de voorpagina, is het idee voor een
multifunctioneel kinder- en jongerencentrum geboren in
september 2014. Door allerlei omstandigheden en bureaucratie
binnen de gemeente hebben we in februari 2021 pas het contract
tot koop van de grond definitief ondertekend. Eind november
kregen we bericht van de notaris dat alles rond is en we
verwachten eind december dat de eigendomsoverdracht voltooid
is We hebben de eigendomspapieren nodig om een
bouwaanvraag in te dienen. Als deze wordt goedgekeurd, zijn we
ook weer acht tot tien maanden verder. Gelukkig hebben we de
containers en de tent nog waar we onze programma’s in kunnen
uitvoeren.
Want we konden niet langer wachten
Aangezien we de nood onder de bevolking zien en we kinderen
en jongeren zien die begeleiding en onderwijs nodig hebben,
hebben we met ons bestuur in Zuid-Afrika besloten niet langer te
wachten met de bouw van een multifunctioneel centrum. In
december 2018 zijn we begonnen met een tijdelijk Light House
van zeecontainers en een tent. Dit tijdelijke Light House heeft
onder andere een zaal, keuken, toiletten, kantoor en
opslagruimtes voor materiaal.

Nieuwe ontwikkelingen
In april kwam een “opknap” huis te koop naast het Light House op
“erf 123”. Good News ZA heeft dit huis gekocht om te gebruiken
als beheerdershuis. Een beheerdershuis kwam ook al voor in de
oorspronkelijke plannen van het Light House, maar komt nu dus
op een andere plek te staan. Op dit moment zijn we het huis aan
het renoveren. We hebben bij de gemeente ook een verzoek
ingediend om de grond tussen het beheerdershuis en het Light
House te kopen (“erf 122”). Het lijkt erop dat we begin 2022 deze
grond kunnen kopen. De plannen die we hebben voor de in totaal
5000 m2 grond kunt u in de kolom hiernaast vinden.

Het beheerdershuis met rechts op de foto erf 122 en het Light House.

Kosten
Doordat de plannen uitbreiden, moeten we het budget ook
omhoog schroeven. De plannen, zoals op de plattegrond op deze
pagina getekend, zullen in totaal zo’n €420.000 kosten. Wij zijn
erg dankbaar dat we inmiddels al €300.000 binnen hebben. Onze
plannen zijn in fasen opgedeeld en we hoeven dus niet te wachten
met bouwen totdat we al het geld binnen hebben. We beginnen
met het opknappen van het beheerdershuis, het bouwen van een
veiligheidsmuur, het leggen van de infrastructuur voor riool, water
en elektriciteit en natuurlijk het bouwen van het multifunctioneel
kinder- en jongerencentrum Light House.
“Saam maak ons die verskil”
U kunt ons helpen het verschil te maken in de levens van de
kinderen en jongeren met wie wij werken door een belastingaftrekbare donatie over te maken op:
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE-zending
(voorheen Opdracht Tot Wereldzending)

o.v.v. Light House Karatara/Zuid-Afrika
of via het “tikkie” hiernaast >
Contact- en informatiegegevens:
Website: www.goodnewsza.com
Facebook: goodnewsza of theo.dejong.18
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of wilt u in het gebedsteam, stuur
dan even een mailtje naar theo@goodnewsza.com

www.goodnewsza.com

