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Verantwoordelijkheid 

Projectleider: 
Barth Companjen, directeur International Teams Nederland (iTeams.NL) 
 

Projectgroep leden: 

Paul de Kloe (Coordinator Zuid Soedan), 
Daniel Ohide, “Principal” ECC, Zuid Soedan 
Hilde van der Draai, iTeams NL, Hoofd afdeling Pedagogiek,  ECC, Zuid Soedan 
John Harris, Field Coordinator iTeams NL 
 

  

Projectperiode: Aanvang: 1 mei 2018 

 Afronding: 31  december 2018 

 

 
 
 
 
 
 
Emanuel Christian College is een Christelijk onderwijs instituut in Zuid Soedan. Opgericht in de tijd 
dat het nog deel van Soedan was, in partnership met Open Doors (Zuid Afrika). ECC leidt op voor 
functies in de Christelijke kerken, (Christelijk) onderwijs en in het bedrijfsleven (vanuit Christelijke 
principes). Met name het toepassen van christelijke principes in dit door stammenstrijd verdeelde 
christelijke land, is een opdracht die de ECC heel ernstig neemt. Door de burgeroorlog heen is de 
school gerespecteerd bij zowel de officiële regering, als de oppositie. 
 
 
iTeams NL is in 2013 betrokken geraakt bij dit opleidingsinstituut. Hilde van der Draai, het hoofd van 
de Pedagogiek Faculteit is een iTeams NL zendelinge. Ook wil iTeams NL een coalitie vormen met 
kerken, organisaties en fondsen die het werk van het ECC willen steunen. En daarmee de kerk in 
Zuid Soedan helpen versterken. 
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1. Aanleiding 

 
1.1 Situatieschets en probleemstelling 

Het ECC is als een groots ambitieus plan opgezet.  En voorziet al een paar jaar in een intense behoefte.  Door de 
burgeroorlog is het anders gelopen dan gepland.  Maar het resultaat is niet minder, maar meer.  Het oorspronkelijke campus 
terrein is niet bruikbaar voor de opleidingen. Het ligt in het rebellen gebied.  Maar, de lagere school, en de middelbare school 
die op de compound staan gaan door met hun programma’s. Gebruikelijk komen de leerlingen vanuit de omliggende dorpen. 
De kinderen van de staf zijn er niet, maar wel  de kinderen van de 4000 vluchtelingen die zich op het terrein hebben 
gevestigd.  
De faculteiten geven nu les in een gehuurde locatie in de hoofdstad van de provincie. Dit is een door de regeringstroepen 
gecontroleerd gebied.   
Er zijn twee niveaus van opleiding: BA niveau. En een opleiding voor een lager niveau, voor een diploma. Het laatste stelt 
met name onderwijzers in staat hun vaardigheid op te schroeven.  De meeste leerkrachten zijn autodidact of hebben geen 
adequate opleiding. Hun onderwijsstijl is ook niet het meest moderne, en vooral gebaseerd op feitenkennis.  De diploma 
opleiding wordt ook op andere locaties in Zuid Soedan gegeven.  Zoals in een vluchtelingenkamp tegen de grens met 
Soedan, met voornamelijk vluchtelingen uit dit strenge moslimland. 
 
Deelnemers aan de opleiding Theologie komen uit een wijd scala van christelijke kerken. Het land is verdeeld, letterlijk.  
Stammen zijn heel divers en hebben na het wegvallen van de Islamitische overheersing hun gemeenschappelijke vijand 
verloren.  Elke stam heeft min of meer zijn eigen christelijke denominatie. 
 
Het bouwen van bruggen tussen de diverse stammen, leren toepassen van christelijke normen en waarden, stichten van 
vrede en voorwaarden scheppen voor samenwerking zijn elementen van discipelschap die de opleiding wil promoten, en 
voor wil leven.  Studenten uit alle stammen studeren hier in vrede samen.  De staf bestaat uit een internationaal team 
(voornamelijk Afrikaans) onder Zuid Soedanees leiderschap. 
 
 

1.2 Doelstelling van het project (SMART) 

  

Specifiek Een aantal studenten in staat stellen de opleiding te volgen en te investeren in hun leven 

Meetbaar Volgen van Jezus in gedrag, houding en kennis met studenten van elke afkomst 

Acceptabel De studiekosten van 1 student bedraagt 1500 per jaar (inclusief alle directe en indirecte kosten) 

Realistisch iTeams NL zoekt met ECC  naar creatieve methoden deze kosten te verlagen. 

Tijdgebonden De voormalige hoofdsponsor heeft zich volgens planning teruggetrokken, na uitgestelde 
uitfasering. Dit project voorziet met name in de overbruggingsperiode.de tweede helft van 2018 

1.3 Verwachte projectresultaten  

Hoe eet je een olifant.  Beetje bij beetje. Het ECC is een enorm project. Alle beetjes (letterlijk) helpen. Dus we gaan voor 
hapklare onderdelen.  Er zal aan de kant van het ECC de nodige aanpassing gevraagd worden.  Op de vraag wat als: was 
het antwoord: dan gaan we door als vrijwilligers.  
Doel is nu: overleven en een nood budget waarmee de meest noodzakelijke zaken gedaan kunnen worden. Dit hebben we 
voor teruggerekend naar een bedrag per student.  
 

Voordelen resultaten: 
Vorming en Opleiding van de toeko0mstige leiders van het land, de kerken en de  scholen. 
Gebaseerd op het Woord van God. En samen studeren bewerkstelligt ook samen leven, 
acceptatie en vriendschappen. 
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1.4 Uitgangspunten 

Het veranderen van een gemeenschap werkt op verschillende niveaus. Kennis, houding en gedragsverandering. Als 
christenen geloven we in een veranderde wereld door veranderde mensen. We willen niet alleen de omstandigheden 
verbeterd zien worden, maar ook de gehele gemeenschap.  

Het ECC is daar slechts een bijdrage toe, maar geeft wel een plaats en een dak over de activiteiten.  

 
1.5 Projectafbakening 

De fondsen die Iteams voor dit project bij elkaar brengt hebben als doel het volgen van Christus in woord en daad mogelijk te 
maken. Alle studenten krijgen naast hun vakinhoudelijke input, ook toerustingscursussen die hun leven en levensstijl 
beïnvloeden.   

1.6 Randvoorwaarden 

Aan randvoorwaarden wordt voldaan.  
 
Gebouw en grond zijn eigendom van Emanuel Christina College. 
 
Er is een (internationaal) bestuur dat toezicht houdt.  
 
Leerkrachten voldoen aan internationaal gangbare eisen. 
 
Relatie tussen iTeams NL en leiderschap ECC is intens en zuiver, en vastgelegd in een MOU 
 

 

1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven 

Emanuel Christian College heeft verschillende afdelingen. Dit iTeams NL project is niet direct aan één van de activiteiten 
verbonden, maar wil pro rata een aantal studenten in staat stellen Goed Christelijk hoger onderwijs met een hoog gehalte 
aan discipelschap vorming te volgen.  
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2. Risicoanalyse 
 
2.1 Haalbaarheidsrisico’s 

Het ECC is in een overgangssituatie.  Of het blijft overleven is een vraag. Maar iedere dag dat er lesgegeven wordt is er één. 
 
De motivatie om het te laten slagen is groot.  
 
Creativiteit  is ook voldoende aanwezig. 
 
Kernactiviteiten gaan door.   

Er wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt.  

Komt er minder binnen dan zullen deelprojecten worden uitgesteld of beëindigd.  Werknemers ontslagen.  
Het aantal supportorganisaties zal uitbreiden, vooral op deelgebieden.  

 
 
2.2 Projectrisico’s 

Risico of niet, het werk zal door gaan.  Desnoods onder de bomen.  Dat is de Bottom line. 
We hopen en bidden met elkaar , dat we allemaal een deel van het geheel voor onze rekening kunnen nemen.  
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3. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden 
 
3.1 ECC leidinggevende 

Naam: Daniel Ohide, Principal van het Emanuel Christian College 

 Zie bijgesloten ECC Strategic Plan 2018 2020 

3.2 iTeams NL leidinggevende 

 
 
 

  

 
Naam: 

 
Barth Companjen, Directeur  Stichting International Teams 

  

 

3.3 Projectgroep leden 

 
Rol/functie binnen de projectgroep: 
 

Naam: Barth Companjen PR ondersteuning International Teams (Iteams) 

Naam: Paul de Kloe  Staf Iteams, Coordinator Zuid Soedan 

Naam: Hilde van der Draai 
Zendeling Iteams, gedetacheerd bij ECC, Hoofd faculteit 
Pedagogiek (Educatie) 

   

3.4 Projectfasering 

Wat: 
Wanneer: 
 

Bij een brengen van 23.625  euro Mei 2018 tot dec 2018 

  

Mogelijke herhaling voor 2019   

  

  

  

  

4.0 Overzicht van de totale projectbegroting 

Kosten van het deelproject  2018 (juli t/m december) 
         6 maanden 30 studenten @ € 1500 per jaar  

Euro:  22.500  

 
5% Bijdrage aan iTeams NL (overhead en reiskosten) 

Euro:    1.125  
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5. Meerwaarde en projectlogboek 

5.1 Meerwaarden van het project 

Wij willen als International Teams bijdragen aan een betere wereld.  Ons motto is: levens en (sociale en etnische) groepen te 
zien veranderen door Gods kracht.    

Iteams NL is een vrijwilligers organisatie, die voornamelijk veldwerkers uitzendt.  

 

 

5.2 Leerpunten 

Fondsenwerving is niet de hoofdmoot van onze dagelijkse bezigheden.  

Maar voor een aantal partner organisaties, en situaties willen we ons aanpassen en doen wat mogelijk is.  Vandaar deze 
fondsenwerving. 

 

 

5.4 6. Giften  

 
Uw gift of bijdrage is welkom op de bankrekening van International Teams (Iteams).  
 
Zij zal zorg dragen dat het bedrag voor het Emanue; Christian College bij hen aankomt.  
Ook houdt Iteams toezicht dat fondsen die aan haar worden gegeven daadwerkelijk gebruikt worden waar het voor 
gegeven is.  
 
Iteams betaalt geen salarissen uit projectgelden. Betrokken iTeams werkers hebben allemaal een inkomen uit een eigen 
vriendenkring.   
 
Kosten voor project begeleiding, administratie controle en werkbezoeken worden mogelijk gemaakt door een vast 
percentage dat projecten aan Iteams afstaan.  

 
Iteams is erkend als ANBI (RSIN: 816137377 Iteams is deelnemer in Missie Nederland.  
KvK registratie: 41035582 
 
Lees meer over Iteams op de website www.iteams.nl 
 
 

 

Uw gift is welkom op:. NL33 RABO 0155 6677 77 t.n.v. Iteams o.v.v. IA-SD ECC (discipelschap) 
 
Graag in veelvouden van 750 euro (1 student voor de rest van 2018) 
 
Mogen we ook weer in November benaderen voor 2019? 

 
 


