
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangaar  

Momenteel staat de Cessna Caravan uit 

Tsjaad in onze hangaar voor het vervangen 

van al het oude radiowerk. Een enorme klus 

waar we tot begin juni gelukkig nog 

gespecialiseerde hulp van onze Zweedse 

radiomonteur voor hebben. Na deze klus 

gaat hij weer in Zweden wonen, zijn gezin is 

daar inmiddels alweer. Een aantal van onze 

piloten helpen het Tsjaad-team nu ook met 

vliegen, omdat zij ons vliegtuig gebruiken in 

ruil voor degene die hier in onderhoud is. 

Mark (een Engelse monteur die hier 10 jaar 

heeft gewoond en gewerkt met zijn gezin) is 

naar Liberia verhuisd met zijn gezin en is 

daar nu de hoofdmonteur. Geert, die vanaf 

oktober bij ons is voor zijn stageperiode, 

vertrekt ook begin juni. Onze Operationele 

Manager gaat ook in juni terug naar 

Amerika. Een aantal van hun kinderen 

hebben gespecialiseerd onderwijs nodig, wat 

hier helaas niet mogelijk is. Dus het is 

opnieuw een tijd van afscheid nemen. 

 

 

 

 

 

 

Het gaat goed met ons; gezond en blij met 

het werk wat we hier mogen doen. We 

merken allebei wel dat we een verlof/tijd 

even weg hier gemist hebben en proberen 

regelmatig even een paar dagen aan een 

weekend te plakken om iets meer vrij te zijn. 

Onze internationale kerk is sinds half oktober 

ook weer begonnen met diensten in de 

buitenlucht, fijn om weer bij elkaar te kunnen 

zijn!  

De hangaar heeft er opnieuw een vliegtuig 

vanuit Kenya bij, die nu hier klaargemaakt 

wordt voor West Afrika, waar we in Liberia en 

binnenkort ook in Guinea werken. Kees is 

momenteel één van onze Oegandese 

monteurs, David Moiti,  helpen zich voor te 

bereiden om een jaar in de hangaar in Liberia 

te gaan werken, omdat daar op dit moment 

geen monteur is. Een van de Cessna 182, die 

met motor problemen ergens in Zuid Soedan 

staat wordt deze week uit elkaar gehaald en 

naar Kajjansi gebracht, ook een hele 

organisatie en onderneming.  We hopen ons 

team begin volgend jaar weer met 1 of 2 

nieuwe leerling monteurs uit te breiden. 

 

 

Kampala, December 2020 

Beste allemaal, voordat dit gecompliceerde jaar voor ons 

allemaal, achter de rug is; weer even een hartelijke groet 

van ons, vanuit Kampala, waar de mango bomen in ons 

dorp helemaal vol hangen met mango’s.  Alle kinderen uit 

het dorp hebben lange stokken en zoveel als kan wordt 

iedere mango naar beneden gehaald, of ze rijp zijn of niet. 

Onze eigen boom heeft er ook honderden, en om de 3 

dagen neem ik een tas vol mee voor ons team in het 

kantoor.  En ik bak en kook  ook met de mango s natuurlijk. 

Nadat het land lang op slot heeft gezeten om COVID zo 

lang mogelijk uit het land te houden, was er op 1 october 

eindelijk het besluit om de grenzen weer te openen en om 

de internationale vluchten weer te hervatten. Inmiddels is 

het virus zich toch meer aan het verspreiden, meer binnen 

het land lijkt het. Jammer genoeg zijn de mensen hier niet 

echt gemotiveerd meer om zich aan de voorschriften van 

afstand houden ( wat so wie so hier eigenlijk onmogelijk is)  

Handen wassen en masker op in de taxi- busjes  lijkt 

onmogelijk, dus het virus blijft zich flink verspreiden,maar 

mensen lijken er niet erg ziek van en de ziekenhuizen zijn 

nog niet vol. Wel overlijden er mensen aan het virus, maar 

in verhouding met andere ziekten die hier veel zijn ( 

malaria, TB, HIV, ondervoeding) is het een klein aantal. 

 

  

 

 

 

  

 

             

 

 Met Annamarie, onze stagiere uit Canada 

De afgelopen maanden was mijn werk vooral met het 

team in Kenya waar, vanwege de doorgaande 

ontwikkelingen in het land en de verminderde vraag 

naar MAF we een her- structurering in het team 

moesten doen. Moeilijk, omdat we afscheid hebben 

moeten nemen van veertien van onze staf, maar 

noodzakelijk om weer verder te kunnen gaan. In oktober 

mocht ik weer reizen, en was ik twee weken in Nairobi, 

om mee te helpen met alle HR zaken die bij zo’n grote 

verandering in her team komen kijken. Verder doe ik dat 

vanuit Kajjansi nu weer online. 



Regen Afgelopen week was er zo ontzettend veel regen op 1 ochtend, 

Kees deed er 2 uur over om met zijn monteursteam bij ons 

vliegveld/hangaar te komen (de afstand is 14 kilometer). De 

doorgaande weg van Kampala naar Entebbe was op het laagste punt 

onder water gelopen en er was een truck omgevallen. Door de enorme 

hoeveelheid verkeer veroorzaakt dat meteen ontzettende files. Toen ik 

er een uur later ook langs reed, deed ik er nog net zolang over. (Ik 

vertelde de mensen in het kantoor hoever ik had kunnen reizen door 

Nederland in 2 uur!) Behalve het onderlopen van wegen is het 

natuurlijk altijd meteen veel erger voor mensen die hun huizen wat 

lager in Kampala hebben gebouwd. En inderdaad waren er in één van 

de wijken ook een heleboel huizen weggeregend. De politie heeft ook 

een aantal keren een waarschuwing uitgestuurd dat vooral 

schoolgaande kinderen erg op moeten passen als ze door de regen 

lopen. Als het heel hard gaat, kunnen ze gemakkelijk meegesleept 

worden door het stromen van het water en de meeste kinderen hier 

kunnen helaas niet zwemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School geld en maismeel en bonen, 
We zijn ZO blij met het geld wat we van de SZD en van 

verschillende anderen hebben gekregen om de mensen hier 

in de buurt te voorzien van eten en schoolgeld. We zullen 

met kerst wat extra geven aan de buurt, ook weer met een 

gift vanuit Elburg. We houden verder het geld apart om in 

januari met schoolgeld te helpen , wanneer de kinderen 

hopelijk eindelijk weer naar school kunnen.  

14 januari wordt een belangrijke dag hier, omdat er dan 

weer verkiezingen zijn voor een President. Helaas zijn de 

onrusten die er een beetje bij lijken te horen al 

begonnen,het lijkt erg op hoe het 5 en 10 jaar geleden was, 

alleen zijn er nu nog veel meer mensen ( jongeren vooral!) 

die geen baan hebben en heel graag verandering zouden 

willen zien. Door twitter en alle andere sociale media wordt 

alles ook meteen online gezet, wat voor veel onrust zorgt! 

Helaas zijn er vorige week ook verschillende mensen om het 

leven gekomen tijdens rellen en we bidden hier voor vrede, 

maar ook voor een eerlijk verkiezingsproces. 

 

 

 

Vliegen was een hele lange tijd niet mogelijk hier in 

Uganda, omdat de grenzen dicht zaten en er geen 

verschil werd gemaakt tussen binnenlandse 

vluchten en het vliegen over grenzen. Na veel 

overleg, het bezoeken van van allerlei kantoren, 

papieren en stempels konden we  1 week voordat 

de grenzen ook weer open gingen weer beginnen 

met vliegen. Natuurlijk met extra maatregelen om 

te zorgen dat we onze passagiers en onszelf zoveel 

als mogelijk is kunnen beschermen tegen COVID. 

We mogen binnen Oeganda weer overal heen met 

passagiers, maar helaas nog steeds niet naar Zuid 

Soedan en Congo, waar juist wel heel veel vraag 

naar is. Dus daar hopen we binnenkort weer mee 

te beginnen. De wegen in ons land zijn, door erg 

veel regen, flink slechter geworden, dus de mensen 

die we kunnen vliegen naar de verschillende 

plekken zijn erg dankbaar voor veiligheid in de 

lucht en voor alle tijd die ze uitsparen  

Ondanks alle onverwachte veranderingen, 
vinden we zelf nog steeds dat dit jaar weer 
omgevlogen is en zijn we dankbaar voor een 
goed jaar voor ons samen, voor onze 
kinderen, ons team hier, en we zien er naar 
uit om hier in 2021 ook weer ons werk te 
kunnen doen. 
Voor jullie, een hele fijne Kerst en nieuwjaars 
tijd; ook al wordt het HELEMAAL anders als 
anders, wat we door Jezus gekregen hebben 
is het allermooiste/beste kado!  

            Immanuel: God met ons 

 
 Hartelijke groet!  Kees en ilonka 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden 

van de ervaringen van de familie  Barendse. 

De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de 

Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. 

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief 

of Kees & Ilonka  als supporter wilt ondersteunen, 

dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl 

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u 

doorgeven aan adres@maf.nl of aan 
MAF Nederland, Postbus 7, 7390 TA Twello. 

Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat. 

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: +256772772092 (= mijn 
what s app nummer!)   en Kees: +256 772767462   of schrijf: ilonka.barendse@mafint.org  
facebook: keesandilonkabarendse        http://www.maf.nl/staf/fam-barendse  
Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427  

Email: karin.hartgers@kpnmail.nl 

Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse 

 

Deze uitzending  wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD.  

Ook voor onze kinderen was het een bijzonder jaar, en ze hebben 
zich, net zoals iedereen, verschillende keren aan weer aan 
moeten passen. Omdat ons verlof niet doorging in Augustus en 
September en mijn ‘normale’ tijd in Ashford in juli ook niet,was 
het ook wat ‘’niet bij elkaar kunnen zijn’’ een ander jaar. Maar,het 
lijkt er nu op dat ze met kerst even ‘thuis’(!) kunnen komen. 
Natuurlijk geloven we het pas als de vlucht doorgaan, de COVID 
test negatief is en ze in het vliegtuig zitten,maar we tellen de 
dagen en zien ERG uit naar een paar weken tijd met elkaar te zijn. 
We realiseren ons dat dit een enorm voorrecht is in deze tijd met 
zoveel dingen die niet kunnen /mogen en we zijn er heel erg 
dankbaar voor. 

Vorige maand hadden we ook na lange tijd weer de 

mogelijkheid om Sam Tsapwe , van Life Ministries , 

samen met een aantal andere pastors te vliegen naar 

de afgelegen Ssese eilanden, in het Victoria meer. Er 

werden, vanwege COVID, verchillende 

bijeenkomsten gehouden met kleinere groepen voor 

een aantal dagen. De nood (geestelijk en lichamelijk) 

is groot, alle hulp die gegeven wordt is hard nodig. 

http://www.maf.nl/
mailto:ilonka.barendse@mafint.org
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