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Wereldwijd
Op de dag waarop deze Opbouw verschijnt, zouden ds. Jaap Dekker (NGK) en ds. Jan-Matthijs van Leeuwen (GKv) eigenlijk in de 

Centraal-Afrikaanse Republiek uit het vliegtuig moeten stappen. Voor de tweede maal zouden zij in hoofdstad Bangui een aantal 

weken les gaan geven aan de FATEB, de evangelische theologische faculteit. Door onrust in het land moesten zij de trip helaas 

afzeggen. Gebed wordt gevraagd.

FATEB-studenten vragen om gebed

TEKST JAAP DEKKER EN JAN-MATTHIJS VAN LEEUWEN

In overleg met de Stichting EvTA 
(Evangelische Toerusting Afrika en 
Azië), die de uitzendingen naar Bangui 
mogelijk maakt, moesten wij onze reis 
afzeggen. Rond de kerstdagen bereik-
ten ons berichten van een oplaaiende 
strijd in het land. Vanuit het noorden 
rukt een coalitie van rebellen op rich-
ting de hoofdstad.
Centraal-Afrika is een land dat al veel 
geweld hee! gezien. De huidige rege-
ring is in 2003 door een staatsgreep 
aan de macht gekomen. Toen is er ook 
in de nabijheid van het terrein van de 
FATEB "ink gevochten. 
In 2007 is er een vredesakkoord ge-
sloten tussen de regering en de rebel-
len in het noorden. Maar de rebellen 
verwijten president Bozizé dat hij de 
afspraken van destijds niet is nageko-
men. Daarover heerst grote onvrede. 
Zij eisen nu zijn a!reden en zetten 
dit kracht bij door steeds dichter naar 
Bangui op te rukken, een stad met 
bijna een miljoen inwoners, waarvan 
het merendeel in grote armoede lee!.

In feite is het land nu voor het grootste 
deel in handen van de rebellen. Het 
regeringsleger blijkt niet bij machte om 
hen tegen te houden. President Bozizé 
hee! Frankrijk om hulp gevraagd, 
maar François Hollande hee! duidelijk 
te verstaan gegeven dat Frankrijk zich 
niet geroepen voelt om in te grijpen en 
het huidige regime overeind te houden. 
Wel hebben de Fransen extra soldaten 
gestuurd om de eigen onderdanen te 
beschermen. Woordvoerders van de 
rebellen zeggen dat ze niet van plan 
zijn om ook Bangui in te nemen, maar 
de situatie is uiterst gespannen en on-
zeker. Bozizé concentreert zijn troepen 
nu in en om Bangui.

Ver lammend
Wat betekent dit alles voor de stu-
denten van de FATEB? Onder hen 
heerst grote vrees. Veel van de stu-
denten, die uit heel Franstalig Afrika 
a#omstig zijn, hebben al de nodige 
oorlogstrauma’s opgelopen. Zij zien 
de komst van de rebellen met angst en 

beven tegemoet. Uit mailcontact heb-
ben we begrepen dat de studenten die 
daarvoor de middelen hebben Bangui 
inmiddels zijn ontvlucht. De anderen 
hebben van de rector het dringende 
verzoek gekregen om op het bewaakte 
terrein van de FATEB te blijven en niet 
de stad in te gaan. 
Een deel van de studenten woont ech-
ter niet op de campus, maar in één van 
de vele wijken in de stad. Sommigen 
hebben hun toevlucht inmiddels bij 
de FATEB gezocht. Anderen wachten 
eerst nog af. Het is op dit moment 
moeilijk om met hen in contact te 
komen. In de buitenwijken lopen al-
lerlei gewapende groepen rond, die de 
wijken ‘controleren’. Dat kan gevaar-
lijk zijn. Er zijn berichten van afpersing 
en beroving van de eigen bevolking. 
Eén van de studenten mailde ons dat 
ze hun vertrouwen op God stellen, 
maar ook dat er onder de studenten 
een verlammende angst heerst. Ze ont-
raden ons dringend om nu naar Ban-
gui te komen en zijn op dit moment 
meer geholpen met onze gebeden. 

Ds. Jaap Dekker is predikant van 
de NGK Enschede en docent aan de 
NGP. Ds. Jan-Matthijs van Leeuwen 
is predikant van de GKv Ede.

De FATEB-studenten zien de komst van de rebellen met angst en beven tegemoet.

Gebed
De FATEB vervult al enkele decennia een belang-
rijke rol voor de kerk in Afrika door voorgangers 
op te leiden. Aan deze voorgangers is grote be-
hoe!e, gelet op de onstuimige groei die het chris-
tendom in Afrika doormaakt. Wilt u bidden dat 
de HEER zich over de arme bevolking van Bangui 
zal ontfermen? En ook dat de studenten en do-
centen van de FATEB in deze angstige tijden vei-
lig zijn onder de hoede van de HEER?

doorn


