
 

Werken met 

kinderen en 

     jongeren  

      in Zuid- 

      Afrika? 
 

Dit is jouw 

     kans! 

 
Wil jij een geweldige tijd beleven met 

internationale collega’s en samen met ons 

het verschil maken in de levens van de 

kinderen en jongeren? Dan kun je voor een 

paar maanden of voor langere tijd onderdeel 

worden van ons team. 
 

Voor meer informatie: 

www.goodnewsza.com 

of scan de QR code  
 

Misschien tot “straks” 

in Zuid-Afrika. 

in Zuid-Afrika! 

www.goodnewsza.com 

Bouwen  

aan de 

toekomst... 

U kunt samen met ons 

het verschil maken… 
 

… in de levens van de kinderen en jongeren 

waar wij mee werken door een donatie te 

doen via onderstaande bankgegevens, door 

de QR-code te scannen of via de evt. 

bijgesloten machtigingskaart.  

   Baie dankie!!! 

 

NL61 ABNA 0447 8017 08 

t.n.v.: VPE-zending  

(voorheen Opdracht 

tot Wereldzending) 

o.v.v.: Good News ZA 

           Zuid-Afrika 

Contact gegevens 
 

Postadres: Good News South Africa 

24 Akkerlaan  

(Cnr. Bosbouweg) 

Karatara,   6580   

South Africa 

Email:  info@goodnewsza.com 

Website:  www.goodnewsza.com 

Facebook:  Good News ZA 
 

http://www.goodnewsza.com/
mailto:info@goodnewsza.com


 

Hoe het begon 

Begin 2014 heeft het Nederlandse echtpaar, 

Theo en Jinke de Jong, Good News South 

Africa opgericht. Hun passie is om met deze 

Christelijke non-profit organisatie, hoop te 

brengen in de levens van de kinderen en 

jongeren in de plattelandsomgeving rondom 

het dorpje Karatara in Zuid-Afrika. Het 

werkgebied van Good News omvat scholen en 

woongebieden tot zo’n 17 kilometer van 

Karatara. 

 

Problematiek 

De problematiek in de plattelandsgebieden in 

en om Karatara is complex. De dorpen, vanuit 

de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, 

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: 

• Wij verzorgen praktisch 

Bijbelonderwijs op drie scholen en 

geven levensvaardigheidslessen 

zoals seksuele voorlichting en 

werkhouding. Verder gaan we ieder 

jaar kamperen met de oudste 

groepen van deze scholen. 

• Wij doen outreaches naar de diverse 

woongebieden in Karatara en 

omgeving om informeel contact te 

krijgen met de bewoners. 

• In het Light House organiseren we 

naschoolse kinderclubs, wekelijkse 

jongerenavonden, vakantie 

programma’s en mannen- en 

vrouwen bijeenkomsten. 

• We hebben een aantal voedsel-

keukens in Karatara en omgeving. 

• Verder staan we klaar wanneer er 

nood is en iemand b.v. met spoed 

naar de dokter moet of eten of 

kleding nodig heeft. 

 

   

 

 

 

 

 

Project Light House 

In September 2014 kreeg Theo tijdens een 

week van bidden en vasten een droom. Als 

gevolg daarvan zijn de plannen begonnen 

voor het bouwen van een multifunctioneel 

kinder- en jongerencentrum. We werken nu 

nog in een tijdelijk onderkomen van 

containers en een tent maar we hopen eind 

2022/begin 2023 te kunnen beginnen met 

het bouwen van het permanente gebouw. 

Wij willen het Multi Functioneel Kinder- en 

Jongerencentrum de naam “Light House” 

meegeven. Het Light House zal een baken 

van hoop zijn in deze gemeenschap. Meer 

informatie over project Light House kunt u 

vinden op onze website. 

What’s in a name? 

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. Ons doel 

is dat de kinderen en jongeren waar wij mee 

werken, komen in de bestemming die God 

voor hen heeft. Door de kinderen en 

jongeren te begeleiden in het maken van 

juiste keuzes, proberen we op basis van 

Bijbels waarden en wat God persoonlijk met 

hun leven wil, dat doel te bereiken. 


