
 
 
 
 

Online werken in Afrika 
 
Beste lezer, 

 

In deze coronatijd zijn velen van ons grotendeels aangewezen op digitale ontmoetingen, zowel voor werk als privé. Dat is 

niet in alle opzichten ideaal, maar technisch gezien blijkt maar weer hoe goed we het in Nederland voor elkaar hebben. 

 

In Afrika is dat anders. In landen zoals Mozambique en Zimbabwe liggen 

regelmatig de elektriciteit en het internet eruit. Daarnaast ligt daar geen 

glasvezelkabel tot aan de huisdeur; de meeste mensen hebben alleen 

mobiel internet en kopen een databundel als ze even wat geld over 

hebben. Nu mensen – veelal dagloners – daar ook met een lockdown te 

maken hebben, betekent het voor velen diepe armoe, zonder dagloon en dus 

zonder internet. 

 

Digitaal optimaliseren 

Zoals zo vaak opent nood de ogen voor alternatieven. We zien in deze 

situatie een kans om mensen veel meer online werk te laten doen. Onze 

collega’s in Mozambique en Zimbabwe merken dat hun contacten erg 

gemotiveerd zijn om te leren digitaal te werken. Zij grijpen dit aan om 

mensen te betrekken om sneller en meer cursusmateriaal te maken. We 

begeleiden hen om hun werkcontacten digitaal te optimaliseren. 

 

Zo hebben we hen laten kennismaken met Webex en Zoom, gratis programma’s waarmee ze online kunnen vergaderen 

én samenwerken. De ontwikkeling van trainingsmaterialen willen wij een boost geven om daarmee uitgebreidere training 

van lokale kerkleiders te kunnen doen als alles weer van lockdown af gaat. 

 

Helpt u mee? 

Daarbij moeten we hen financieel helpen, juist nu de daglonen ontbreken: heel concreet hebben ze geld nodig om de 

databundel op hun mobiele telefoon te verhogen voor meer en sneller internetgebruik. 

 

• 10 euro: voor dit bedrag krijg je in Zimbabwe 1 Gb aan internetdata. Daarmee kan een medewerker zo’n 100 

minuten videobellen via Zoom. 

• 40 euro: voor dit bedrag kan een medewerker een maand lang elke week een teamvergadering bijwonen of 

training verzorgen. 

• 125 euro: voor dit bedrag financieren we één student een heel jaar lang. 

 

Helpt u mee dit mogelijk te maken? U kunt uw bijdrage geven via rekeningnummer NL36RABO 0158 7493 16 t.n.v. 

Stichting Apollos onder vermelding van ‘Afrika’. Of maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal via onze website.  

 

Alvast bedankt voor uw steun! 

 

Jen Tjon Sien Foek 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apollos.nl/help-mee/


 
 

 

 

Coronabeelden uit Zuid-Afrika 
 

Filmpjes vanuit Zuid-Afrika die de coronacrisis op een bijzondere manier in beeld brengen:  

 

 

 

Nieuws uit de projecten 
 

Suriname: Bijbelschool op Weejo 

 

In maart werd er weer lesgegeven op Weejo in het 

kader van de Bijbelschool voor de Trio- en Wayana-

leiders. De verbondenheid tussen de leiders van beide 

stammen en met de docenten uit Paramaribo groeit. In 

deze fase worden Bijbelkennis en vaardigheden in het 

omgaan met de Schrift overgedragen. Het is de 

bedoeling dat deze fase volgend jaar klaar is. 

Ondertussen wordt samen met de deelnemers 

nagedacht over een vervolgtraject. In september is de 

volgende lesweek. Op dit moment wordt gewerkt aan 

de vertaling van de lesmaterialen, zodat die op tijd af 

zullen zijn. 

 

Wilt u bidden dat de leiders gemotiveerd blijven? Bidt u ook mee dat niemand op Weejo met het coronavirus besmet zal 

raken? Er is daar geen enkel ziekenhuis of beademingsapparaat, dus het zou een ramp zijn als het virus daar om zich 

heen zou grijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de buurt van Pretoria stonden duizenden dagloners 

in de rij voor voedselhulp. Door de lockdown kunnen 

zijn niet werken en hebben zij dus ook geen inkomen. 

Kijken ... 

De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa zingt in een 

kerk, vlak voor de lockdown: 'Als ik geloof en jij gelooft 

en we samen bidden, dan daalt de Heilige Geest neer 

en wordt Afrika gered'. Kijken ... 

https://youtu.be/pl-R7KeUm5o
https://youtu.be/pl-R7KeUm5o
https://www.youtube.com/watch?v=cVFaNaGFWJw
https://www.youtube.com/watch?v=cVFaNaGFWJw


 
 

 

 

 

 

Pakistan: Grondlegger project overleden 

 

Het team in Pakistan heeft opnieuw een emotionele klap gekregen. Nadat teamleider Ruth Ambreen vorig jaar plotseling 

overleed, is onlangs ook de grondlegger van het werk daar, Zafar IsmaÏl, na een kort ziekbed overleden. Tegelijk zien we 

dat onze medewerkers de moed niet verliezen. Ondanks deze nieuwe, verdrietige tegenslag hebben ze het team verder 

uitgebreid om tegemoet te kunnen komen aan de grote belangstelling voor het opleidingsmateriaal. Ook melden zich 

vanuit verschillende landen Pakistaanse leiders bij Apollos en de Britse zusterstichting WITH die de schouders onder dit 

werk willen helpen zetten. Blijft u bidden voor ons team in Pakistan en het bijzondere werk dat daar gebeurt? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de directeur 

 

Wat leven we in een rare tijd. Velen van ons zijn aan huis gekluisterd van 

wege de covid-19-crisis. Sommigen zijn hierdoor eenzamer, anderen 

hebben meer tijd met het gezin. Met de moderne hulpmiddelen is contact 

met elkaar mogelijk. In ons werk maken we al langer gebruik van deze 

mogelijkheden. Een ding is zeker: de Here Jezus is met ons als kinderen 

Gods. 

 

Met veel verdriet delen we mede dat Zafar is overleden; onze gedachten 

gaan uit naar zijn familie. Dit is ook een tegenslag voor ons project in 

Pakistan. Maar ondanks de omstandigheden gaat het werk van de Heer 

buitengewoon mooi door. De staf werkt nog gedrevener door dan 

voorheen, en leiders van Pakistaanse kerken en organisaties bieden zich 

aan voor bestuur of coaching om het gemis van Zafar te helpen opvangen. 

 

Uw gebed en ondersteuning voor het werk van Apollos waarderen we 

enorm! 

 

Jen Tjon Sien Foek 


