
  
Tsjad  
In die afgelope maande het Tsjad, hul mense, ons radiostasie en ons luisteraars swaar 
op ons harte gelê. 
Tsjad, die vyfde grootste land in Afrika, is die afglope twintig jaar uiteengeskeur deur ‘n 
voortdurende burgeroorlog tussen die Midde-Ooste georiënteerde noordelike streke en 
die Afrika georiënteerde suidelike gebiede. Droogte het die ekonomie verwoes en 
hongersnood het bygedra tot die verdere onbestendigheid. Wetteloosheid en ‘n klimaat 
van wanorde heers weens die afwesigheid van effektiewe regeringsgesag en algemene 
binnelandse mededinging. Meer onlangs, in die dae voor die omstrede verkiesing, was 
die nasie oorval deur betogings, burgerlike onrus en rebelle-aktiwiteite. 
Die mense in Tsjad ervaar erge teenspoed. Mense leef in vrees omdat hulle nie weet 
wat volgende gaan gebeur nie. Soldate is orals en die weermag blokkeer die strate 
meeste van die tyd. Politici word daagliks in hegtenis geneem en daar is stakings in 
verskeie openbare dienste. Skole is gesluit. Mense is hopeloos en smag na vrede. 
Ons stasie, Radio Shahada, tesame met die plaaslike kerk, is waarlik geroep vir tye 
soos hierdie. Hulle spreek tot die harte van die mense wat na God uitroep. 
As gevolg van onderbroke elektrisiteitsvoorsiening, kon die stasie slegs ‘n paar ure per 
dag uitsaai, danksy ons nuwe sonkragstelsel, kan die stasie nou 12 ure per dag uitsaai. 
God gebruik die stasie om moeilike vrae te beantwoord, hoop te herstel, berading te 
doen en mense van slawerny te bevry. 
Daar is ‘n lig wat in die duisternis skyn, ten spyte van al die teenspoed. Ons span is 
gewortel in Christus en floreer elke dag. Ongeag die onrus in die land, is ons stasie 
steeds ‘n stem van hoop vir die mense in Tsjad. Ons span het hierdie maand 20 nuwe 
gelowiges gedoop. 
Dankie vir u standvastige gebede en ondersteuning. Prys God vir die oorvloedige oes 
van siele in Tsjad en Sy getroue beskerming van ons span en stasie.  
 

 

Thailand  

95% van Thailand se inwoners is Boeddhiste. Dit bly een van die lande in 
die wêreld wat geestelik die meeste weerstand bied. Daar is 'n gewilde 
gesegde wat gaan, "Om van Thailand te wees is om ‘n Boeddhis te wees". 
Daar is baie min kerke in Thailand se groot stede en geen in plattelandse 
dorpies nie. 

Dit is die rede waarom dit so belangrik is dat ons luisteraars toegerus word 
om die evangelie in hul gemeenskappe te deel en selfs leiers te wees wat 
kerke kan plant. 'n Integrale deel van ons bediening is om Christenleiers deur 
middel van aanlyn, radio en een op een dissipelskapopleidingskursusse op 
te lei. Ons bied nie net ons geskikte studente radio's nie, maar ons voorsien 
hulle ook van die leermateriaal en inligting wat hulle nodig het om in hul 
kennis van die Woord te groei. 
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