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Inhoud

1. Introductie
Weejo is een Bijbelschool, opgericht om Ouderlingen (of Oudsten) van de Trio- en Wayanastam toe te
rusten voor hun taak als voorganger in de gemeente. Deze Bijbelschool is in april 2018 van start gegaan
en is een gezamenlijk project van MAF Suriname en Apóllos Training Instituut in Paramaribo.

Het kamp waar Bijbelschool Weejo 2 keer per jaar wordt gehouden, ligt centraal in het leefgebied van de
deelnemers. De studenten worden met het vliegtuig naar het vliegveld van Paloemeu gebracht en
vandaar verder per boot 17 kilometer pal naar het zuiden, naar een schiereiland aan de Paloemeurivier.
Een boottocht van zo’n 2 uur brengt hen op een plaats waar ze geïsoleerd van de dagelijkse
beslommeringen, geconcentreerd de lessen kunnen volgen. Het is tevens een plaats met historie. Ooit
werd hier aan eerdere generaties, nadat speciaal voor dat doel de grond kaal gekapt werd en hutten zijn
gebouwd, onderwijs uit Gods woord te ontvangen.
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De Bijbelschool vindt haar oorsprong in het decennialange werk van zendelingen Fred en Trudy
Vermeulen, nog steeds onder het motto uit 2 Timotheus 2:2 “En wat u van mij gehoord hebt onder vele
getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.”

2. Doel

3. Tijd
De Bijbelschool is een terugkerend fenomeen. Jaarlijks wordt de Bijbelschool twee keer georganiseerd.
Een sessie duurt twee weken. In het onderstaande schema is een planning weergegeven van de
Bijbelschool in 2019.
Begindatum
07-03-2020

Einddatum
21-03-2020

05-09-2020

19-09-2020

Thema
Inleiding NieuweTestament
Gemeenteleven en Pastoraat
Tabel 1: planning
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Onder de Trio en Wayana indianen in het binnenland van Suriname is een groot gebrek aan theologische
toerusting en Bijbelonderwijs. Hierdoor was er sprake van verval in de kerken. De vraag om onderwijs
was groot. Daarom is kamp Weejo heropend. Het doel van het project is het brengen van Bijbelkennis en
het toerusten van voorgangers. Op deze manier kunnen de kerken in het binnenland van Suriname
zelfstandig functioneren. De voorgangers kunnen hun kennis weer doorgeven in hun dorpen, zodat het
onderwijs uiteindelijk doorsijpelt naar alle Trio en Wayana indianen. Zo kan de kerk groeien, en kunnen
dwalingen en moreel verval het hoofd geboden worden. De indianen zijn zelf ook actief op het gebied
van zending. Ze organiseren trips naar Brazilië, om daar hun stamgenoten ook over het Evangelie te
vertellen. Het onderwijs van kamp Weejo helpt ook in de toerusting voor zendingsmissies.

4. Begroting
Voor het project is een begroting per jaar opgesteld. Transport maakt hierbij een groot deel uit van de
kosten. Dit komt doordat er nauwelijks infrastructuur is in het binnenland van Suriname. Er zijn geen
wegen. Vervoer gaat dus via de lucht of over de rivier. Voor voorgangers worden door MAF naar Palumeu
gevlogen, een indianendorp op twee uur varen afstand van kamp Weejo. In de tabel hieronder wordt de
begroting voor een jaar weergegeven.

US$ 4.000,US$ 1.000,US$ 35.000,-

Totaal:

US$ 40.000,-

Benodigde inkomsten
Fondsen:

Totaal:
Tabel 2: budget

US$ 40.000,-

US$ 40.000,-

5. Stakeholders
De belangrijkste stakeholders in het project zijn de voorgangers van de baptistengemeenten in de Trio en
Wayana dorpen in het zuiden van Suriname. Deze mensen ontvangen het onderwijs op de Bijbelschool
van kamp Weejo. Door dit onderwijs kunnen zij op hun beurt hun gemeenten in hun eigen dorpen
onderwijzen, dus indirect is het van belang voor de hele Trio en Wayana gemeenschap. Het onderwijs
wordt verzorgd door het Apóllos Training Instituut. MAF Suriname verzorgt het transport en het vervoer
van de indiaanse voorgangers naar Palumeu, vanwaar de indianen per boot verder kunnen naar kamp
Weejo. Showing the Gospel produceert beeldmateriaal ten behoeve van de fondswerving voor het
project. SZOS houd zich actief bezig met fondswerving om het project te kunnen financieren.

6. Communicatie
Van de Bijbelschool wordt verslag gedaan door MAF Suriname Dit verslag wordt gecommuniceerd
richting de SZOS. De SZOS publiceert na elke gehouden Bijbelschool een kort verslag op haar website.
MAF Suriname is verantwoordelijk voor de communicatie met de kerken en studenten in het binnenland.

7. Verantwoording en evaluatie
MAF Suriname en Apóllos Training Instituut hebben een werkgroep ingesteld, waarvan de deelnemers
met regelmaat fysiek bij elkaar komen om te evalueren, af te stemmen en te besluiten. Hiervan worden
er door de secretaris van de werkgroep verslagen gemaakt. Daarnaast onderhoud de werkgroep contact
via de telefoon, email en een groepsapp. Een officiële samenwerkingsovereenkomst MAF
Suriname/Apóllos Training Instituut staat op de agenda om gemaakt te worden.
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Uitgaven
Lesmateriaal:
Voedsel:
Chartervluchten MAF:

