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Je woont al jarenlang in een vluchtelingenkamp. Je kunt 
niet naar school, verveelt je en hebt geen enkel perspectief 
voor de toekomst. Dát is de dagelijkse realiteit van veel 
jongeren uit Zuid-Soedan. 

Meer dan twee miljoen Zuid-Soedanezen zijn het geweld  
in hun eigen land ontvlucht. Een deel van hen woont in 
vluchtelingenkampen rond Moyo, in het noorden 
van Oeganda. Ds. Jonathan Soro werkt in 
deze kampen en de uitzichtloze situatie 
daar raakt hem diep: “Ruim 60 procent 
van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar! 
Ze zijn totaal afhankelijk van hulp. Het 
onderwijssysteem is volledig verwoest. In 
de vluchtelingenkampen hebben we een paar 
christelijke scholen opgezet, maar dat is natuurlijk onvol-
doende. Wat als al deze kinderen ongeletterd blijven en 
opgroeien met de gedachte dat ze geen waarde hebben?”

Minder kwetsbaar
Ds. Soro en de kerk in de vluchtelingenkampen doen alles wat 
in hun vermogen ligt om jongeren weer hoop te geven. Op 
verschillende plekken worden jongeren uitgenodigd om 
samen muziek te maken, Bijbelstudie te doen en te sporten. 
In één van de kampen is zelfs een eigen jongerencentrum 
opgezet. Jongeren kunnen daar een vak leren. Ook biedt de 
kerk trainingen aan over belangrijke thema’s als christelijke 
levensstijl, criminaliteit, risico’s van tienerhuwelijken. De kerk 
geeft jongeren dus niet alleen geestelijke maar ook praktische 
training, zodat ze minder kwetsbaar worden.

   Negatieve spiraal
John kreeg als één van de eersten de kans om 
een bouwtraining bij het jongerencentrum 
te volgen. “Dit centrum van de kerk helpt mij 

om niet in een negatieve spiraal te komen. 
Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog 

en het kamp. Voor sommigen is de oplossing: op 
zoek gaan naar alcohol of drugs, stelen of je aanslui-

ten bij bendes. Door deze training kan ik beter voor mezelf 
zorgen en een eigen bestaan opbouwen.”
 

Geef 
uit Zuid-Soedan
gevluchte jongeren 
hoop

Geef tijdens de voorjaarscollecte.
Geef John en andere gevluchte jongeren  

toekomstperspectief!



Geef online

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

 € 10  € 25  € 50  anders, nl. € 

 per maand  per kwartaal  per jaar  eenmalig 

 Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken. 

Voorletter(s)                                    dhr. / mevr. / fam.

Naam

Adres

PC & plaats

E-mail

Banknr. (IBAN)

Datum                    Handtekening

N   L

Via de Tikkie QR-code of via 
www.gzb.nl/zuid-soedan

Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB 
incasseert rond de 25e van de maand. Een incasso kunt u binnen 
acht weken laten terug boeken door uw bank. U kunt uw machtiging 
aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444. 
De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.

>   Geven  Met € 50 kan de kerk in vluchtelingen-

kampen voor zo’n 500 jongeren bijeenkomsten 

organiseren waar het Evangelie wordt gedeeld en 

waar ruimte is voor spel, sport, en muziek.

>   Bidden  Bid voor jongeren die opgroeien in vluchte-

lingenkampen. Bid dat zij ondanks de moeilijke  

omstandigheden hoop blijven houden en zich  

inzetten om God en hun naaste te dienen.

De opbrengst van de collecte wordt bestemd voor het GZB-programma in 
Zuid-Soedan, zie voor meer info www.gzb.nl/zuid-soedan. Komt er meer 
binnen dan nodig, dan gaat dat naar andere GZB-programma’s in Afrika.

Zending verbindt Nederland met Zuid-Soedan

Wat kunt ú doen?

Postbus 28
3970 AA Driebergen

0343 - 51 24 44
info@gzb.nl

www.gzb.nl
IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45 

Periodiek nr 1, voorjaar 2021

Doe deze kaart in de collectezak of 
stuur deze kaart in een envelop zonder 
postzegel naar: GZB, Antwoordnummer 
1300, 3970 WB Driebergen. 

Wil je je beschikbaar stellen om je talenten in te 

zetten in Gods wereldwijde kerk? De GZB gaat 

graag met je in gesprek! Momenteel zijn er onder 

andere de volgende vacatures:

• Docent theologische opleiding, Colombia

• Jeugdwerkadviseur, Filipijnen

• Communicatietalent, Peru

• Studentenwerker, Thailand

Kijk voor meer info en een overzicht van alle  

vacatures op www.gzb.nl/vacatures.

Zending 
iets voor 
jou?


