
Daar gaat de ‘verhuisauto’ met onze 

spulletjes. Het is vergeleken met wat 

we in Nederland hadden maar heel 

weinig en eenvoudig. Een bed, een 

paar tafels en stoelen, een fornuis en 

zo nog wat dozen. Vergeleken met wat 

mensen hier hebben is het veel.  

Op donderdag 20 januari zijn we dan 

eindelijk verhuisd van Moyo in 

Oeganda naar Kajo Keji in Zuid-

Soedan. Vanaf het begin was het 

duidelijk dat dit onze bestemming was. 

Het is waar de college, de kerk en de 

mensen thuishoren.  

Door de jarenlange burgeroorlog was 

er in Kajo Keji veel kapot gemaakt en 

was het gebied grotendeels verlaten. 

Er was geen functionerende lokale 

regering en daardoor was het niet erg 

veilig. Inmiddels is die er wel en is er 

al een tijdje stabiliteit en keren er 

geleidelijk mensen terug uit de 

vluchtelingenkampen. Ook de college 

en het kantoor van de kerk keerden in 

de loop van 2021 terug.  

We zijn dankbaar dat we nu deze 

stap kunnen zetten. In zekere zin 

hebben we hier al die tijd naar toe 

geleefd. Al moeten we er ook bij 

zeggen dat we wel eens tegen elkaar 

hebben gezegd: “zullen we ooit in 

Kajo Keji wonen?” Het geeft aan dat 

er in Zuid-Soedan toch langzaamaan 

vooruitgang is, zij het niet overal. We 

bidden dagelijks met de mensen mee 

om blijvende vrede.  

Tegelijk is het voor ons een flinke 

verandering. We waren in Moyo 

helemaal gewend. Voor Oegandezen 

uit de hoofdstad Kampala is Moyo zo 
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ongeveer het einde van de wereld. Vergeleken met 

Kajo Keji is het een bruisend stadje. De afstand is het 

niet. We wonen nu pakweg 30 kilometer noordelijker. 

Met de auto doen we daar tussen de één en 

anderhalf uur over. Het gebied is enorm uitgestrekt, 

de zandwegen al jaren nauwelijks onderhouden en 

het is dunbevolkt.  

We wonen nu op het terrein van de college. Dat is 

ook een verschil met Moyo. Daar woonden we in een 

gehuurd huis een paar straten verderop. De college 

heeft voor ons een huisje in een blokje van drie 

beschikbaar. In de andere twee huisjes wonen lokale 

collega’s, of liever gezegd, daar slapen ze. Bijna alle 

collega’s hebben hun gezin ofwel in het 

vluchtelingenkamp of in één van de dorpjes in de 

regio Kajo Keji.  

(Vervolg van pagina 1) 

Voor onze komst moest er wel het een en ander 

opgeknapt worden aan het huis. We zijn vooral blij 

dat er de mogelijkheid was om een toilet te 

installeren. Tot dan toe was er alleen een latrine 

achter het huis.  

ons huis is het laatste in het blokje van drie 

zonsondergang gezien  

vanuit ons raam aan de achterkant van ons huis 

voordat je een toilet kunt aansluiten  

moet er een septic tank worden gebouwd 

Toen we voor de eerste keer in Kajo Keji naar de 

kerk gingen, was het terrein van de kerk zo onge-

veer omsingeld door militairen. Dan kijk je toch raar 

op, want wij hadden geen idee wat er aan de hand 

was. Het bleek dat de gouverneur van de deelstaat 

de kerkdienst zou bezoeken. Aan het einde van de 

dienst sprak hij de gemeente toe en beloofde vrede 

voor de regio.  

De zware beveiliging voor deze man geeft wel aan 

dat die nog niet vanzelfsprekend is. Later vroeg ik 

aan mijn collega’s in welke taal hij de gemeente 

toesprak. Het was geen Bari (de lokale taal hier), dat 

begreep ik wel. Het bleek de Juba-variant van het 

Arabisch te zijn. Dat deed hij zodat de andere politici 

en beveiligers hem zouden kunnen volgen. Ook 

worden alle toespraken opgenomen, zodat het altijd 

is terug te luisteren.  Ja, er is een vredesakkoord 

getekend en de macht wordt gedeeld door verschil-

lende partijen. De gouverneur en de lokale bestuur-

der zijn van verschillende partijen. Maar tegelijk is 

het onderlinge wantrouwen  zo groot dat dit soort 

voorzorgsmaatregelen nodig 

zijn. Zuid-Soedan heeft nog 

een lange weg te gaan.  

Vredesproces Zuid-Soedan 



Betty is onze buurvrouw. Bij 

zonsopgang horen we haar al 

neuriën terwijl ze buiten de 

bladeren bij elkaar veegt.  

Betty is getrouwd met Francis. 

Haar man en de rest van haar 

gezin woont in Kampala, waar 

Francis zijn werk heeft en de 

kinderen op school zitten. Dat wil 

zeggen, zij en haar man hebben 

samen een zoon, maar daarnaast 

ook de zorg voor een heel aantal 

andere kinderen uit wijdere 

familiekring. Dat is hier heel 

gebruikelijk, zeker als je een baan 

en dus vast inkomen hebt.  

Als docent op Kajo Keji Christian 

College (KCC) is ze dus ook een 

assisteren in de functie van 

decaan, met de bedoeling dat ze 

het in de toekomst mogelijk van 

hem kan overnemen. Bijzonder is 

dat Betty een aantal jaar geleden 

hier zelf afstudeerde. Daarmee is 

ze een voorbeeld voor de huidige 

lichting studenten. Die zien dat je 

met roeping en doorzettingsver-

mogen ver kunt komen.   

Op dit moment studeert ze 

(online) elders voor haar master in 

de theologie om ook op hoger 

niveau les te kunnen geven.  

Deze bescheiden vrouw heeft 

een grote passie voor het 

evangelie en een groot hart voor 

kinder– en jeugdwerk.  

Begin december rondden de studenten hun semester 

af met examens. Dat maakte ook een einde aan ons 

gependel naar Kajo Keji. Peter hoefde immers geen 

les meer te geven. Jeannette had de trainingen in het 

vluchtelingenkamp ook afgerond. Daar schreven we 

uitgebreid over in de vorige nieuwsbrief. Daardoor was 

de maand december erg rustig voor ons. Na een 

drukke tijd was dat prettig, maar na een paar weken 

soms ook wel een beetje te rustig. De tijd hebben we 

gebruikt om wat voorbereidend werk te doen voor het 

nieuwe semester en vast Jeannette’s projectverslag te 

schrijven. Ook hebben we een weekje vakantie geno-

men (lees daarover op de volgende bladzijde). Daar 

hebben we nu profijt van, want vanaf de tweede week 

van januari was het best wel druk. We moesten inpak-

ken in Moyo, verhuizen en alles weer een plek geven 

in Kajo Keji.  

Jeannette was al een hele tijd bezig in de bibliotheek 

om de boeken te categoriseren. Maar van een grondi-

ge schoonmaak en reorganisatie was het nog niet 

gekomen. Dat kon ook moeilijk, omdat de bibliotheek 

elke dag in gebruik was en wij vaak maar één of enkele 

dagen per week in Kajo Keji waren. Daarom hebben we 

met elkaar even flink doorgepakt nu er nog geen stu-

denten waren. Het resultaat mag er zijn. Op de linker 

foto hieronder is duidelijk te zien hoe schots en scheef 

alles staat en wat er boven op de kasten ‘gesmeten’ is. 

Het vuil en de spinnenrag is niet te zien, maar geloof 

ons maar, het vuil had zich na bijna vier jaar afwezig-

heid flink opgehoopt.  

De komende tijd staat voor Peter in het teken van 

lesgeven en samen met de leiding van KCC de oplei-

ding verder professionaliseren.  Op dit moment wordt er 

aan zes groepen tegelijk lesgegeven en is de college 

dus vol ‘in bedrijf’.  

Jeannette is bezig om met haar collega en de leiding 

van de kerk na te denken over hoe ze het beste haar 

werk in Kajo Keji voort kan zetten. Daarover later meer.  

Maak kennis met Betty Muja 
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collega van Peter. Daarnaast is ze 

sinds kort gevraagd om Peter te 



Colofon 

Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde 

gemeente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-

Soedan en wonen in Noord-Oeganda. Peter geeft les aan toekomstige 

predikanten. Jeannette richt zich op preventieve gezondheidszorg.  

www.gzb.nl/zendingzuidsoedan 

www.facebook.com/zendingzuidsoedan 

www.instagram.com/zendingzuidsoedan 

pb.degroot@gmail.com 

jeannettevandriel@gmail.com 

tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl 

Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 
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Of doneer via de website! 

GZB 

Rond de kerstdagen was er voor ons de 

gelegenheid om er nog eventjes op uit te trekken in 

Oeganda. We zijn naar het zuidwesten gereden en 

verbleven in Fort Portal. Dat ligt aan de voet van de 

Rwenzori Mountains. De hoogste pieken reiken tot 

Gebed 

• Dank dat wij naar Zuid-Soedan konden verhui-

zen. Dank voor alle werk dat verzet is om het 

huis gereed te maken. Bid dat we ons in deze 

nieuwe omgeving thuis zullen gaan voelen.  

• Bid voor de (politieke) leiders van Zuid-Soedan. 

Dat vertrouwen het zal winnen van wan-

trouwen. Dank dat er in Kajo Keji vrede is. Bid 

voor de andere delen van het land waar ge-

welddadige conflicten voortduren.  

• Dank voor onze buurvrouw en collega Betty 

Muja. Dank voor de wie ze is als persoon en 

voor de plek die ze inneemt op de college. Bid 

voor de voortgang van haar studie en dat ze in 

de toekomst steeds meer taken rond het 

decaanschap van Peter kan overnemen.  

• Dank voor de periode waarin het wat rustiger 

was met het werk en dat we tijd hadden om 

vooruit te werken voor het nieuwe semester. 

Dank voor alle werk in de bibliotheek en de 

hulp die Jeannette daar kreeg van Taban 

Anthony, de bibliothecaris.  

• Dank voor de mogelijkheid om eropuit te gaan 

en te genieten van ontspanning, de natuur en 

een andere omgeving.  

boven de 5000 meter en dragen de namen van 

bekende ontdekkingsreizigers.  

Het gebied is heel groen omdat er aanmerkelijk meer 

regen valt dan in het noorden. Ook de temperatuur is 

zo’n 10 graden lager. Op de weg ernaartoe rijd je tussen 

de talloze theeplantages door. Oeganda is een 

belangrijke exporteur van thee. Wij hadden de 

gelegenheid om een koffieplantage te bezoeken. De 

enthousiaste eigenaar en 

zijn vrouw leidden ons rond 

en tot slot genoten we van 

een heerlijke kop koffie. 

Een heel verschil met de 

koffie die in de supermarkt 

verkocht wordt (de beste 

kwaliteit is voor de export).` 

We hebben genoten van 

een aantal heerlijke dagen.   

Fort Portal 


