
Het heet ‘Ecole Biblique et Promo-
tion de la Femme’ en is onderdeel
van de Faculté de Theologie Evange-
lique de Bangui (FATEB). Deze keer
was ik gevraagd de cursus kinderpsy-
chologie te geven. Deze cursus is deel
van het normale Bijbelschoolpro-
gramma. Het doel van deze cursus is
de studenten te helpen in het begrij-
pen van hun kinderen in de verschil-
lende fases van hun ontwikkeling en
in relatie met hun sociale context,
zodat ze de kinderen kunnen opvoe-
den vanuit dit begrip. 

Ik had een zeer gemotiveerde en hard
werkende groep die veel vragen
stelde. Ze waren ook bereid eerlijk de
moeilijke vragen te bespreken vanuit
een persoonlijk gezichtspunt. Dit is
vooral bijzonder, omdat de cursus
veel tijd en energie van de studenten
vroeg; elke week 20 uur les met daar-
bij bijna dagelijkse huiswerkopdrach-
ten. De vrouwen worden daarnaast
verwacht zorg te dragen voor hun
gezin, huishouden en zo mogelijk

ook nog een klein inkomen vanuit
handel en/of de tuin. De studenten
hebben als afsluiting een sketch ge-
schreven en die opgevoerd tijdens de
FATEB-gemeenschapsdienst. In deze
sketch werden de elementen ver-
werkt die volgens de studenten het
meest belangrijk waren – zowel seri-
eus en diepgaand als vol humor.

Voor mij persoonlijk is het altijd
weer een hoogtepunt om daar te zijn
en met de studenten te werken. Ik
hoop en bid dat mijn bijdrage aan het
onderwijs van deze studenten een
klein steentje is in de vorming van
deze vrouwen, die na hun opleiding
vaak een leidinggevende rol krijgen.
Ik merk dat het voor de vrouwen een
blijk van erkenning van hun vorming
en opleiding is dat zij ook docenten
krijgen die van buiten komen en die
hen ook een ervaring geven van het
deel uitmaken van een wereldkerk,
een gemeenschap van gelovigen we-
reldwijd.

Tot slot wil ik EvTA hartelijk bedan-
ken voor deze mogelijkheid om naar
Bangui te reizen en les te geven aan
de EBPF. Zie voor meer informatie
hun nieuwe website: www.evta.nl.

In de Centraal Afrikaanse Republiek is de universiteit FATEB in Bangui een strategische plek: vanuit omliggende landen komen

hier studenten, gesteund door hun kerken, om onderricht te ontvangen. De EvTA is hier al vele jaren aan verbonden. Ook Berdine

van den Toren heeft hier ook vele voetstappen liggen. De EvTA ondersteunde haar om drie weken les te geven aan een vrouwen-

school. Een persoonlijk verslag.

Lesgeven aan moedige 
vrouwen in Afrika

TEKST EN BEELD  BERDINE VAN DEN TOREN

Getroffen door moei l i jke omstandigheden
Wat ik deze keer heel zwaar vond, was het feit dat een aantal studenten van
dit jaar te maken hebben met zeer moeilijke familieomstandigheden en on-
rechtvaardige verhoudingen (geslachtsongelijkheid, huiselijk geweld, tiener-
zwangerschappen etc.). Verschillende studenten hebben deze problemen en
zorgen met mij gedeeld onder de belofte van absolute vertrouwelijkheid. Een
aantal van deze problemen gingen mijn inbeeldingsvermogen te buiten. Van-
wege het tijdelijke karakter van mijn verblijf heb ik ervoor gekozen deze
vrouwen te ondersteunen door een luisterend oor te bieden, door gebed en
door samen met hen te reflecteren over hun mogelijke reactie, houding en
actie in hun situatie. Ik hoop en bid dat dit hen enigszins heeft ondersteund
en vertrouwen heeft gegeven in hun eigen vermogen om, geleid door Gods
Geest, met wijsheid en moed te handelen.

Gebed
- Bid voor de studentes die naast

hun studie het gezin moeten on-
derhouden en voor een deel van
het inkomen moeten zorgen.

- Bid dat ze staande mogen blijven
in wat er op hen afkomt.

- Dank voor de enorme toewijding
die blijkt uit hun levens en keu-
zes.

- Bid dat de EvTA dit soort mo-
menten van toerusting kan blij-
ven ondersteunen.
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Twee studentes van de FATEB.


