
Riberalta, februari 2017 
 
“Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. 
Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige (Ps. 119:9,11). 
 
 
Geliefde broeders en zusters, 
 
Terug in Riberalta kon ik direct met mijn werk in het internaat beginnen. Ik voelde me 
als een vis in het water zodra ik de kinderen weer voor me had en in het bijzonder 
dat ik ze weer uit de Bijbel mocht onderwijzen.  
U moet niet denken dat de kinderen hier onbekend zijn met de moderne middelen 
van communicatie, ook hier lopen ze constant met hun mobieltje en wat ze daar 
allemaal op zien en mee doen, is niet altijd positief, zuiver en opbouwend. Hoe kun je 
ze daartegen beschermen en andere ideeën en gedachten in hun hoofd prenten? 
Het antwoord is: Met de Bijbel, Gods Woord. Vandaar dat een belangrijk deel van 
ons werk de Bijbelstudies zijn. Dan leren de kinderen, hoe God denkt, ze leren 
Bijbelverzen uit hun hoofd en ik hoop ben bid dat de kinderen door de verhalen, 
voorbeelden en Bijbelverzen, die ze uit het hoofd leren, positief worden beïnvloed en 
dat dit als een soort van tegengif zal werken in hun gedachtewereld. 
 
’s Morgens werk ik met acht tieners; vijf jongens en drie meisjes.  
Lizandro is de zoon van onze voormalige boekhouder, die vorig jaar is overleden na 
een lang ziekbed. Hij had maagkanker. Kort voor zijn dood heeft hij in geloof de Here 
Jezus aangenomen als zijn Verlosser; daar zijn we heel dankbaar voor. Zijn vrouw 
moet nu alleen voor de kinderen werken en zorgen, vandaar dat Lizandro dit jaar bij 
ons in het internaat is, zodat zijn moeder een beetje ontlast wordt. We moeten wel 
een beetje werken om Lizandro’s niveau op te vijzelen, maar hij pakt de dingen snel 
op en is gewillig om te leren. 
 
Amai, Reny en Luciano zijn drielingen. Ze zijn al enkele jaren in het internaat. Met 
Luciano had de groepsleidster de meeste problemen. Hij was heel ongehoorzaam. 
Zijn gedrag is in de loop van de tijd positief veranderd. Met Reny en Luciano moet ik 
dit jaar intensief werken, vooral met rekenen en taal. Helaas zijn ze niet vlijtig en 
geïnteresseerd in het leren, maar met Gods wijsheid en geduld hoop ik, dat het gaat 
lukken. Deze twee jongens zijn nog niet tot geloof gekomen, hun zus Amai wel. 
Daarom vraag ik uw gebed voor deze jongens. 
 
Wilmer is er ook weer bij dit jaar. Hij probeert op alle mogelijke manieren indruk te 
maken op de meisjes, dat hoort er hier nu eenmaal bij, maar soms is zijn gedrag best 
irritant en heb ik geduld en wijsheid nodig om hiermee om te gaan. Ik hoop dat de 
andere jongens zijn voorbeeld niet na zullen volgen en dat we dit jaar goed kunnen 
werken. Ik bid ervoor dat ook de Bijbelstudies voor de tieners tot zegen zullen zijn. 
 
De groep, die ik ’s middags heb is héél anders.  
Dit zijn alleen meisjes die in de vijfde en zesde klas zitten. De meesten zijn nieuw 
voor mij, dus moet ik ze nog leren kennen en ontdekken waarin ze bijzonder hulp 
nodig hebben. 
 



Valeria is voor het vierde jaar in het internaat en is nooit een gemakkelijk meisje 
geweest. Al die jaren heeft ze niet het middageten van het internaat willen eten en 
haar moeder of een zus brachten haar gefrituurde kaasbroodjes in de schoolpauzes. 
Daar leefde ze dus op. Het is niet verwonderlijk, dat ze ondervoed was. Vorig jaar 
heeft de dokter vastgesteld dat ze een behoorlijke bloedarmoede had en 
vitaminetekorten, maar daar heeft haar moeder geen actie op ondernomen. Haar 
slechte voedingstoestand heeft natuurlijk ook invloed op het leren en ook op haar 
gedrag. Daarom probeer ik nu met vitaminen en tabletten haar gezondheid een 
beetje op te peppen. Ik hoop en bid ervoor dat het zijn uitwerking zal hebben, dat 
Valeria wat kleur op haar wangen krijgt en dat ze niet meer eeuwig verkouden is. 
Valeria is nog niet tot geloof gekomen, wilt u met ons meebidden dat ze open wordt 
voor het woord en de Here Jezus aan zal nemen? 
 
Angeline is de dochter van een voorganger in Riberalta.  
Ze is in het internaat, omdat haar ouders het heel erg druk hebben met hun 
gemeente. Ze hebben zodoende geen tijd om Angeline te helpen met haar huiswerk, 
daarom is ze bij ons in het internaat. Ze gaat wel elke avond naar huis, ze wordt dan 
opgehaald door haar moeder. Angeline heeft een behoorlijke achterstand, wat ik 
probeer bij te schaven dit jaar.  
Ze is een meisje dat veel aandacht nodig heeft, wat ik haar probeer te geven, al is 
het niet zo eenvoudig als je noch acht andere meisjes in de groep hebt die ook 
aandacht nodig hebben. Wilt u ook voor Angeline mee bidden, dat ze vooruit komt 
met leren? 
 
Het is ook weer fijn om met andere groepsleidsters samen te komen om voor de 
kinderen te bidden. Dit jaar is Runia er ook weer bij. Ik wil u even de namen geven 
van degenen, die bij de meisjes werken: Rebecca, Angélica, Runia, Leider, Abner, 
Neri en Deborah. Wilt u ervoor bidden dat we een goed team zullen vormen, dat we 
in eenheid en harmonie samen kunnen werken en dat we elkaar tot zegen en steun 
zullen zijn? 
 
Met Gonnie Pothof gaat het langzaam achteruit. Ze heeft steeds meer pijnstillers 
nodig en wordt zwakker. Wilt u ook voor haar bidden? 
 
Broeders en zusters, heel hartelijk bedankt voor uw ondersteuning in gebed en met 
uw gaven. 
Met hartelijke groeten van, 
 
Tonnie de Jong 


