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MAF 
Net nadat we, na ons verlof in Nederland, weer terug 
waren in Suriname was het ‘nieuwe’ vliegtuig, wat met 
een container vanuit Australië gekomen is, weer helemaal 
opgebouwd. Nadat het een testvlucht had gemaakt was 
het de beurt aan de autoriteit om hem ‘luchtwaardig’ te 
verklaren. De hele historie wordt dan doorgelicht en ook 
een fysieke inspectie hoort daarbij. Onze monteurs 
hadden geweldig werk geleverd en het traject verliep 
voorspoedig. Op 30 oktober jl. was het dan zover, we  
hebben toen het vliegtuig officieel in gebruik genomen. 
Binnen MAF gaat dit met een inzegeningsceremonie. Het 
vliegtuig gaat ingezet worden in Gods koninkrijk en hoe 
zou dat kunnen zonder Zijn betrokkenheid, zonder Zijn 
zegen?  Met de voornaamste gebruikers van onze 

diensten, de MAF-
families en het 
bestuur hebben 
we het vliegtuig 
opgedragen. Erg 
mooi om mee te 
maken.  
Inmiddels zijn we 
ook volop in het 
proces van 

voorbereiding voor wat betreft de bouwplannen voor de 
nieuwe hangaar. Hiervoor ben ik (Sjaak) in contact met 
donateurs, lokale ondernemers en ondernemers vanuit 
Nederland. Stap voor stap worden de plannen concreter 
en begint er voorzichtig zicht te komen op een planning 
voor de realisatie. Er is veel geld, mankracht en kennis 
voor nodig, maar als we nu al zien hoe God ook hierin 
voorziet en deuren opent, dan zijn we positief gestemd.  
 

Gezin 
Na ons fijne verlof, tot eind september, zijn we na een 
paar dagen wennen allemaal weer gestart bij MAF en op 
school. Jesse zit sinds 1 oktober op het Nederlands 
lyceum in de brugklas. Na een pittige start, zijn we 
dankbaar dat het nu duidelijk beter met hem gaat. Hij 
begint al vroeg met zijn schooldag. Zijn eerste lesuur start 
om 7:00 uur en 11:30 uur is hij uit. Dat betekent vroeg 
opstaan, maar voor de ergste hitte ook weer lekker thuis! 
Doordat het verkeer hier onveilig en chaotisch is, halen en  

 
 

brengen we de kinderen altijd zelf naar school. Lucas en 
Ezra, in groep 3 en 4, gaan nog steeds om de dag naar 
school. Ze werken de andere dag thuis aan hun lessen en 
lopen zo dus geen achterstand op. We zijn echt dankbaar 
dat het aantal corona-besmettingen hier in Suriname 
sterk is gedaald en we daardoor weer naar school, kerk 
en werk kunnen gaan. 

 

Pleegzorg 
In januari van dit jaar bracht ik (Paulina) een eerste 
bezoek aan een kindertehuis waar kleine kinderen van 0-
6 jaar worden opgevangen. Bij het zien van die kleintjes, 
slapend in hun bedjes of spelend op de grond raakte dit 
mijn hart. Wat zouden we graag een kindje in nood in ons 
gezin opnemen en het kindje laten opgroeien in een 
omgeving, waar we kunnen vertellen van Jezus, de 
Zaligmaker die naar deze wereld kwam en juist voor de 
zwakken van de samenleving zo’n bijzondere zorg heeft. 
In maart van dit jaar hadden we ons eerste oriënterende 
gesprek over de mogelijkheden van pleegzorg hier in 
Suriname, waar ons alles uitgebreid uit de doeken is 
gedaan. Door corona waren alle instanties lange tijd 
gesloten en ook stond onze verlofperiode voor de deur. 
Nu we hier weer instanties kunnen bezoeken hebben we 
begin december verdere stappen gezet en zijn we bezig 
met onderzoeken en gesprekken. 
 

Zorg voor dak- en thuislozen 
Jesse en ik (Sjaak) kregen een aantal weken geleden de 
gedachte om te gaan koken voor daklozen. We besloten 
ervoor te gaan bidden of we dit wel of niet moesten 
doen. Jesse werd een beetje zenuwachtig want hij had 
niet gelijk antwoord.... tot op vrijdagavond. De les in zijn 
dagboekje was: God geeft je dingen omdat Hij je wil 
zegenen. Niet alleen voor jezelf, maar zodat jij ook 
anderen kunt zegenen. Voor hem was het duidelijk.....we 
gaan!  
Het leek ons goed om met 15 porties te beginnen om te 
kijken hoe het zou verlopen. Zondagmiddag half vijf 
waren we klaar met koken. Voordat we weggingen baden 
we God om Zijn leiding. Toen we naar buiten stapten 
stond er een geweldige regenboog aan de lucht. Voor ons  
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was dit opnieuw een 
bevestiging om te 
gaan. Al snel bleek dat 
de 15 porties veel te 
weinig waren. 
Inmiddels hebben we 
de hulp in geroepen 
van een collega, en 
delen we elke week 40 
maaltijden uit. Het 
begint nu te komen 

dat de mensen ons gaan kennen en naar ons uitzien. 
Afgelopen zondag konden we verschillende gesprekjes 
voeren. Ons doel met dit project is om Gods liefde te 
tonen aan de allerarmsten. En helaas zijn die er heel veel 
momenteel in Suriname.  

 
Dankt u mee… 
• dat de volledige vloot (3 vliegtuigen) nu inzetbaar is. 

• dat alle verlofgangers ondanks de moeilijkheden 
rondom Covid weer terug zijn. 

• dat ook de hulpverlening en ontwikkelingsinstanties  
en andere partijen weer opgestart zijn en het aantal 
vluchten weer toeneemt. 

• voor de mogelijkheid, om maaltijden te delen bij 
dakloze mensen. 

• voor de kinderen, die weer (gedeeltelijk) met plezier 
naar school kunnen. 

 
Bidt u mee… 
• voor veilige vluchten nu we midden in het 

regenseizoen zitten. 

• voor de donaties die nodig zijn voor de bouw van de 
nieuwe hangaar. 

• voor de security-training en taalstudie waar Sjaak 
inmiddels mee begonnen is. 

• om Gods leiding in het proces van pleegzorg? 

• om Gods liefde te mogen uitdelen, bij het 
rondbrengen van de maaltijden? 

 

Vanuit de TFC 
Velen van jullie hebben mij of mijn 
naam vast al eens gezien of voorbij 
zien komen voor de één of andere 
actie. Ik ben Jorina Provilij. Een 
vriendin van Paulina, onze vriendschap 
die is ontstaan tijdens onze opleiding 
Sociaal Pedagogisch Werk. Ik ben dus 
echt geen zus van haar. Omdat we best 
veel op elkaar lijken heeft dit al voor 
veel leuke reacties/momenten 
gezorgd tijdens ontmoetingen met jullie. 

Mijn taak binnen de TFC is zorgen voor genoeg financiële 
middelen door het regelen van acties. Een leuke 
uitdagende taak. Aan de ene kant is er geld nodig, aan de 
andere kant wil je niet dat de mensen 'maf' worden van 
onze acties. Ik probeer hier een beetje balans en variatie 
in te krijgen. Ik heb hier heel veel plezier in en ik haal hier 
veel voldoening uit. Het is zo mooi om te zien, hoe iets 
klein ontstaat, en dat we na elke actie mogen zeggen: 
‘Wat bijzonder dat God zo zegent en de mensen een hart 
geeft om te geven voor hun verre naaste in Suriname’. 
 
 
Namens de TFC willen we iedereen hartelijk bedanken die 
heeft bijgedragen aan het slagen van onze kledingbeurs 
en de Gieser Wildeman actie. Fijn, dat ondanks alle 
beperkingen in deze bijzondere tijd de acties door konden 
gaan en wij een prachtig opbrengst hebben gehad. 
 

 
 
 
 
 

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust op Zijn schouder; en men noemt 
Zijn naam: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, eeuwige 

Vader, Vredevorst"    (Jesaja 9:5) 
 

Gods zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar! 
 

Hartelijke groeten uit Paramaribo, 
Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 
 
 

 Verjaardagen: 
•  24 maart: Sjaak 
•  13 april: Lucas 
•  13 augustus: Paulina 
•  17 augustus Jesse 
•  21 november Ezra 
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