De reis naar ZuidZuid-Soedan
In onze vorige nieuwsflits heeft u kunnen lezen dat er in oktober vanuit de
Drieslag een reis georganiseerd zou worden naar Gurube in Zuid-Soedan.
Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat de reis naar Gurube is
geannuleerd. Daar is veel overleg en gebed aan vooraf gegaan.
Al langere tijd hoorden we van de onrust in Zuid-Soedan. De beelden zijn ook te
zien op tv en in de krant. Het ministerie van buitenlandse zaken gaf een negatief
reisadvies en verschillende zendingsorganisaties trokken hun medewerkers terug
uit het land. Maar in Gurube bleef het relatief rustig. Daarom werden er plannen
gemaakt voor een klein reisgezelschap.
Het reisgezelschap voor de alternatieve reis zou gaan bestaan uit één leerkracht
en mijn persoon. Naast dat de groep klein is, blijft het veiligheidsrisico bestaan.
Uiteindelijk hebben we toch besloten dat we afzien van het aanbod van de verkorte
reis. We realiseren ons dat dit een teleurstellende boodschap is. Voor onszelf, voor
de scholen en vooral ook voor de mensen in Gurube. We hebben hier echter
grondig over nagedacht en hopen dat de veiligheidssituatie zich gaat verbeteren
en we in de toekomst alsnog de aanvankelijk geplande reis kunnen gaan maken.
Weet dat we in ons gebed met Zuid Soedan verbonden zijn. In teams en scholen
wordt gebeden voor Gurube en we hopen dat de relatieve rust daar mag blijven en
de rust in Zuid Soedan als geheel weer spoedig terug zal keren.”
Er is veel overleg geweest met de GZB. Ze begrijpen en respecteren het besluit en
ook bij hen leeft de wens de reis in groter verband in de toekomst te kunnen
uitvoeren.
Gert van der Rhee,
Bestuurder Stichting hervormde scholen de Drieslag.

Nieuws vanuit Gurube
Het is heel jammer dat de reis van leerkrachten van de Drieslag naar Gurube
uitgesteld moet worden. De belangrijkste reden is dat de veiligheidssituatie in
Zuid-Soedan op dit moment niet stabiel is. In het gebied van Gurube zijn nu kleine
groepen van bewapende mannen die het niet eens zijn met de partij van president
Silva Kiir. Er wordt niet gevochten, maar er is wel een kans dat er problemen
ontstaan tussen die groepen en soldaten van het regeringsleger. Deze situatie is
daarmee te onvoorspelbaar om nu in Gurube op bezoek te gaan.
Tegelijkertijd gaat het leven in Gurube zijn gewone gang. De school is open en de
leerlingen krijgen gewoon onderwijs. De school wordt ook afgebouwd en is nu
bijna klaar. Ook de leerkrachten van Gurube die met steun van Barneveld een
‘deeltijd-Pabo’ aan Kajo-Keji Christian College (dat is in de buurt van Gurube)
wilden volgen, zijn begonnen. Ik heb ze zelf in de schoolbanken zien zitten, toen
ik kort geleden nog in Zuid-Soedan was. De basisschool in Gurube blijft een baken
van hoop: de hoop dat er voor de jongere generatie een beter Zuid-Soedan zal
zijn.
Zuid-Soedanezen zijn helaas gewend geraakt aan onveiligheid en instabiliteit in
hun land. Ze proberen zo lang mogelijk door te gaan met het dagelijkse leven en
ze bidden om vrede en bescherming. Wilt u ook blijven bidden voor Zuid-Soedan?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms hopeloos word van de politieke situatie, maar
ik wil blijven geloven dat onze hemelse Vader Zuid-Soedan niet vergeten is. Laten
we ook bidden dat over een poosje een reis vanuit Barneveld naar Gurube wel
mogelijk wordt, want dat zal ook voor de mensen en kinderen in Gurube een
enorme bemoediging zijn.
Jaap Haasnoot, regiocoördinator van de GZB
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Gebedspunten ZuidSoedan
Graag vragen wij uw gebed voor:
1. Bid voor vrede en verzoening in
Zuid-Soedan. De politieke situatie
is complex en instabiel. Bid dat de
VN en de leiders van landen in de
regio een positieve bijdrage
kunnen leveren aan het bereiken
van vrede in het land.
2. Bid voor de kerk in Zuid-Soedan
en in het bijzonder voor de
Anglicaanse kerk in de regio KajoKeji (waar Gurube onder valt). Dank
voor de kerkleiders die de weg van
verzoening en vrede kiezen. Bid
voor bisschop Anthony Poggo in
Kajo-Keji. Voor wijsheid en hoop.
3. Bid voor de school in Gurube,
voor leerkrachten en leerlingen.
Het is relatief rustig in Gurube en
de school is gewoon open. Dank
daarvoor.
4. Bid dat een (kleinere) groep
mensen uit Barneveld toch op
bezoek kan gaan in Gurube om de
opening van de school bij te
wonen. Dit staat gepland voor half
oktober.

