
River of Life

Wie zijn wij?
Een groep enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers, die 
onderleiding van Nyachan 
Bayak Tut (afkomstig uit Zuid-
Soedan)  hulp willen bieden 
aan de huidige en 
toekomstige generatie in 
Zuid-Soedan  om succesvol te 
zijn in de maatschappij. Dit 
doen wij vanuit een 
christelijke levensovertuiging.

Visie
Wij willen de Zuid-Soedanese 
bevolking stimuleren en 
ondersteunen in de opbouw 
van een vreedzame
maatschappij, waar mensen 
in harmonie samenleven.  Dit 
geven wij vorm doormiddel 
van (medische) zorg,
onderwijs, arbeid en 
ondernemerschap.

Motto
‘Care educates and equips 
South Sudan’
Vrij vertaald wil  dit zeggen: 
Betrokkenheid leidt tot 
educatie en toerusting van 
Zuid-Soedan.

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel 
om met behulp van het 
bieden van gezondheid, 
onderwijs, arbeid en  
ondernemerschap de 
terugkeer van vluchtelingen 
naar eigen dorpen te 
stimuleren.
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Situatie in Zuid-Soedan
Sinds december 2013, vanaf het moment dat hevige gevechten uitbraken tussen 
rivaliserende groepen, is de situatie in Zuid-Soedan schrijnend. De reeds teruggekeerde 
vluchtelingen werden genoodzaakt opnieuw te vluchten. Inmiddels hebben ruim 1,3 
miljoen mensen hun huis verlaten, waarvan er zeker 350.000 de grenzen zijn over gevlucht 
naar Ethiopië, Soedan, Kenia of Uganda. Velen leven in vluchtelingenkampen en overal is
gebrek aan basisvoorzieningen, waaronder (schoon) drinkwater en voedsel. Daarnaast is de 
psychische nood groot, velen hebben dierbaren moeten missen door geweld en honger.
Hoewel de politieke situatie nog niet geheel stabiel en de veiligheid nog niet gegarandeerd 
is, zien wij het als bestuur van River of Life als een noodzaak om door te gaan met ons 
project om in Wanding een gezondheidscentrum te bouwen, om daarmee op termijn de 
terugkeer naar thuisland en geboortegrond mede mogelijk te maken. We hebben ons 
afgelopen jaar met name bezig gehouden met sponsoring en fondsenwerving en zullen dit 
blijven doen tot de situatie in Wanding stabiel genoeg is om daadwerkelijk met de bouw 
van start te kunnen gaan. 

Samenwerking met andere hulporganisaties 
Afgelopen jaar heeft River of Life initiatief genomen om in reactie op de oorlog in Zuid-
Soedan, als Zuid-Soedaneese organisaties in Nederland samen te komen en de eenheid 
onderling te bewaren. In samenwerking met NAP 1325 MeBuZa , initiatives of Change , 
ADPC en andere partners, werd een taakgroep in het leven geroepen, die samen 
activiteiten kunnen organiseren voor de getroffen doelgroep. Zo werden er onder meer een 
paar  statements opgesteld en opgestuurd naar desbetreffende leiders, die invloed kunnen 
uitoefenen om een einde te maken aan de oorlog en een lobbybrief naar de Nederlandse 
regering en de EU. Verder werden er contacten gelegd met organisaties als Artsen zonder 
grenzen, Warchild en ZOA vluchtelingen organisatie, die allen eveneens in Zuid-Soedan 
werkzaam zijn. Voor laatst genoemde organisatie hebben we een geldbedrag opgehaald ter 
ondersteuning in hun project voor schoon drinkwater in de vluchtelingenkampen.

Update project ‘Wanding Gezondheidscentrum’
Doormiddel van diverse activiteiten, waaronder een informatieavond met veiling, een 
benefiet diner en een inzameling op een ´goede doelen dag  ́(lees meer hierover verderop 
in deze nieuwsbrief), hebben we geld ingezameld voor project Gezondheidscentrum 
Wanding. Hiermee hebben we een goede start gemaakt. Zoals eerder genoemd zullen we 
het komend jaar de nadruk blijven leggen op sponsoring en fondsenwerving voor dit 
project. De bouwtekeningen liggen klaar, de grond is toegezegd en de afspraken met de 
overheid zijn gemaakt. Door de oorlog wordt de communicatie met de overheid en partners 
in Zuid-Soedan echter bemoeilijkt en zijn de bouwplannen genoodzaakt in de ijskast gezet. 
Zodra de situatie verbetert en de veiligheid kan worden gegarandeerd, zal er een start 
worden gemaakt met de bouw. 

Geslaagde informatie avond voor noodhulp
River of Life kijkt terug op een geslaagde eerste informatie- en donatieavond voor noodhulp 
in Zuid-Soedan. Deze vond plaats in februari 2014 te Amsterdam. Twee gastsprekers uit 
Zuid-Soedan spraken over de huidige situatie aldaar: Sunday Chot, vertegenwoordiger van 
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Agenda
+ 7 maart & 30 mei 2015
Benefietdiner met Zuid-
Soedanees eten en 
verschillende bijdragen
Locatie: volgt, houd website 
in de gaten

Giften
Geld overmaken kan op het 
rekeningnummer van de 
Stichting River of Life o.v.v.  
algemeen of project Wanding 
Gezondheidscentrum: 
ANB AMRO 622877720. 
Tevens kunt u voor 3 euro per 
maand lid worden van de 
Family Club.
Een machtigingsformulier of 
lidmaatschap aanvragen kan 
via de mail.

River of Life is ANBI 
geregistreerd, uw giften zijn 
dus aftrekbaar van de 

belasting! 

Contact
Stichting River of Life
Postadres: Kantershof 367
1104 GV Amsterdam Zuidoost
Telnr. 06-20536232
Emailadres: 
s tichtingriveroflife@gmail .com

Volg ons op facebook!

www.river-of-life.nl

de Zuid-Soedaneese ambassade en Yar Paul, een voormalige bewoner van een 
vluchtelingenkamp in Malakal en voorzitter  van partnerorganisatie YARD. Een van de 
grootste behoeften op dit moment in Zuid-Soedan is de behoefte aan schoon drinkwater. 
River of Life wil graag helpen om in deze behoefte te voorzien en heeft dankzij de bezoekers 
op de informatieavond middels een veiling een mooi bedrag verzameld om een bijdrage te 
kunnen leveren aan schoon drinkwater voor Zuid-Soedan.

Benefiet diner groot succes!
Zaterdag 21 juni 2014 werd door River of Life een benefietdiner georganiseerd. Een divers 
programma is samengesteld, evenals een overvloedige Zuid-Soedaneese maaltijd bereid. 
Het eten smaakte bijzonder goed en het programma was afwisselend. Zo bracht zanggroep 
De Boney M. Revue een swingend lied ten gehore, werden de plannen voor het 
Gezondheidscentrum gepresenteerd, werd er een indrukwekkend gedicht voorgedragen en 
was er tijdens de maaltijd een veiling en een bijzondere modeshow met Zuid-Soedaneese 
kleding en accessoires en sfeervolle muziek. De gasten genoten, er is een aanzienlijk bedrag 
opgehaald en de organisatie is zeer tevreden; een geslaagde avond! Met dank aan alle 
deelnemers en in het bijzonder E.S. de Passie, die hun ruimte ter beschikking stelde.

Goede doelen dag te Krimpen aan de IJssel
Op 29 november 2014 mocht de stichting River of Life deelnemen aan de Goede doelen 
Dag, georganiseerd door de Immanuelkerk te Krimpen a/d IJssel. Op deze dag konden een 7-
tal goede doelen zichzelf presenteren bij diverse kraampjes en artikelen verkopen, om zo 
hun doel financieel te ondersteunen. Aansluitend aan de Goede doelen Dag mocht Stichting 
River of Life een diner organiseren voor een ieder die zich van tevoren had aangemeld. We
hebben een paar kunstwerken kunnen verkopen en ook wat Afrikaanse sieraden. Het diner 
was een groot succes , ruim 90 mensen hebben genoten van een heerlijke Soedaneese
maaltijd.  

Ontwikkelingen
Wilde Ganzen heeft een verlenging van een half jaar toegezegd, wat ons de mogelijkheid 
geeft nog wat langer te kunnen profiteren van hun aanbod tot verdubbeling van de 
inkomende financiën voor het Gezondheidscentrum.
Voor de komende periode staan een aantal sponsoractiviteiten gepland, waaronder het 
organiseren van twee grote benefietdiners (zaterdag 7 maart en 30 mei 2015) en 
collecteren. Verder wordt de mogelijkheid geboden om in huiselijke sfeer te genieten van 
Soedanees eten, bereid door vrijwilligers van River of Life. Het geld komt ten goede aan 
project Wanding Gezondheidscentrum. Voor opgave, zie contactgegevens hiernaast.

Gezocht
Wij zoeken vrijwilligers, die hun vaardigheden, tijd en/of geld beschikbaar willen stellen 
voor het werk van de stichting. We zijn met name opzoek naar mensen die de stichting 
willen en kunnen promoten. We hebben hiervoor prachtige flyers beschikbaar. 
Verder vragen we mensen, die willen collecteren, ondersteuning kunnen geven bij de 
benefietdiners en jongeren die via hun sportclubs, scholen, kerken en verenigingen 
sponsoractiviteiten willen organiseren. Bent u of ben jij enthousiast geworden over River of 
Life en wil je graag een steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op via mail of
telefoon of maak een bedrag over op het bankrekeningnummer van de stichting! De 
gegevens vind je hiernaast. 
River of Life komt graag bij uw organisatie, kerk, school of particuliere kring langs om een 
presentatie te houden over de stichting! Mocht u belangstelling hebben, laat het ons weten!

http://www.river-of-life.nl/

