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Lieve familie, vrienden en bekenden,

Terug in Juba
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat de kans klein 
leek dat we op korte termijn terug konden naar Zuid-
Soedan. Kort daarna kwamen er goede berichten dat 
Zuid-Soedan weer toegankelijk werd en dat luchtvaart-
maatschappijen weer vlogen! Bijna 6 maanden na onze 
aankomst in Nederland, op 14 september, vertrokken 
we richting Kenia waar Wouter zijn halfjaarlijkse vlieg-
test kon afleggen. Een week later vlogen we met MAF 
naar Juba!

Watersnood
Terwijl ik rustig het vermogen opbouw en het vliegtuig 
vaart begint te maken, schiet de gedachte me te binnen 
dat ik opstijg vanaf een eiland. Een zanderig eiland 
van iets meer dan 1000 meter lang en 30 meter breed. 
Overal om me heen is water. De hutjes langs de kant van 
deze vliegstrip staan half onder water. Mensen en vee 

waden door het water om zich te verplaatsen. Bomen 
staan onder water. Zuid-Soedan kent geen grote meren 
en ligt niet aan zee. Maar het hart van het land is een 
van de grootste moerassen ter wereld en groter dan de 
totale oppervlakte van Nederland. De dorpjes die in dit 
enorme gebied liggen hebben vaak maar een manier om 
bevoorraad te worden: via de lucht. Voedseldroppingen 
vanuit grote vliegtuigen van de VN of kleine vliegtuigen 
zoals die van MAF met hulpverleners en hulpgoederen. 
Een laag dijkje van 50 centimeter hoog rondom de vlieg-
strip voorkomt dat onze mogelijkheid om hier te landen 
verdwijnt.

Spannende vlucht
Vlak voor we vertrekken uit Gumruk wordt er een jongen 
gebracht. Hij is rond de 25. Tijdens een ruzie is hij hard 
op zijn hoofd geslagen. Ik bereken snel of ik nog extra 
personen kan meenemen en ondertussen helpt een 
vriendelijke passagier met het opnieuw verbinden van 
zijn hoofdwond. 

De gewonde passagier en zijn broer kunnen mee. Na 
vertrek kijk ik regelmatig achterom naar de patient. 
Als we even onderweg zijn wordt er op mijn schouders 
getikt. De patient raakt langzaam buiten bewustzijn en 
er komt bloed uit zijn neus! Ik pak gelijk het zuurstofmas-
ker dat we aan boord hebben en geef die aan de pas-
sagier die naast hem zit. Ook ga ik lager vliegen omdat 
daar de lucht minder ijl is. De patient komt een beetje 
bij, maar hij ziet er een stuk slechter uit dan toen hij aan 
boord ging. Ik stuur een berichtje naar ons kantoor op 
het vliegveld via onze satellietverbinding om te zorgen 
dat er een auto klaar staat om hem naar het ziekenhuis 
te brengen. Gelukkig krijgen we voorrang van de ver-
keersleiding om als eerste te landen. De auto staat klaar 
en de patient kan snel naar het ziekenhuis. Een week 
later hoor ik dat de patient het goed maakt en weer naar 
huis mag!
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Dank
•	 We	zijn	dankbaar	dat	Wouter,	Marlies,	Mirthe	en	
Thamar,	ondanks	alle	reisbeperkingen,	weer	veilig	zijn	
aangekomen	in	Zuid	Soedan;	

•	 ook	zijn	we	dankbaar	dat	Wouter	zijn	werk,	ondanks	
de	coronacrisis,	weer	voort	kan	zetten.

Voorbede
•	 Zoals	u	kunt	lezen,	zijn	Wouter	en	Marlies	zich	aan	het	
oriënteren	op	het	komende	jaar.	Wilt	u	bidden	dat	er	
duidelijkheid	komt	waar	hun	plek	zal	zijn?		

•	 Dat	Wouter	en	Marlies	en	hun	dochters	gezond	blijven	
en	dat	zij	hun	werk	kunnen	doen;

•	 voor	Zuid-Soedan	en	de	gevolgen	van	Corona	daar;
•	 voor	vrede	in	Zuid-Soedan:	goede	gesprekken	tussen	
de	politieke	groepen	en	minder	geweld.

Actie
De	TFC	heeft	nog	een	flinke	
voorraad	leuke	MAF-sokken.	
De	sokken	zijn	beschikbaar	in	
4	kleuren	en	2	maten	(36-40	
en	40-46),	maar	op	=	op.	
Voor	€	5,00	per	paar	(excl.	
porto)	steunt	u	het	werk	
van	Wouter	en	Marlies.	
Koopt	u	ook	een	paar?	Neem	hiervoor	
contact	met	ons	op	via	sokken@vliegmissie.nl.	

Meer info 
Peter	Wijnhorst,	voorzitter@vliegmissie.nl

Van de ThuisFrontCommissie

COVID
Hoewel COVID hier wel degelijk voorkomt, is het niet iets 
wat dagelijks in onze gedachten is. Hier en daar zien we 
wat mondkapjes, maar het normale leven gaat gewoon 
verder. Helaas is dit voor de Zuid-Soedanese kids wel 
even anders. Vanwege COVID zijn de scholen hier al 
sinds maart gesloten, met uitzondering van de examen-
klassen. In het hele land vindt er dus bijna geen onder-
wijs plaats! Het is enorm triest dat de huidige genera-

tie kinderen en jeugd een jaar onderwijs moet missen! 
Daarnaast maakt het kinderen ook weer extra kwets-
baar; school is vaak een plek waar ze te eten krijgen, 
het voorkomt dat ze thuis moeten werken om inkomsten 
te genereren en het houdt hen van de straat. Moderne 
oplossingen zoals school via Zoom werken hier niet.
 
Nieuw plekje
Inmiddels zijn we alweer bijna vier jaar aan het werk 
in Zuid-Soedan. Dit heeft veel waardevolle momenten 
gebracht, maar hier wonen is niet altijd makkelijk. We 
merken dan ook dat het voor ons als gezin tijd is om uit 
te kijken naar een nieuwe plek in de wereld. Na goede 
gesprekken met onze TFC en MAF hebben we besloten 
dat we in 2021 een switch zullen maken. We hopen dat 
er binnen MAF zelf een plek beschikbaar komt waar we 
ons naar toe geroepen voelen en waar MAF ons ook wil 
hebben. We houden jullie graag op de hoogte!

Een hartelijke groet,
Wouter, Marlies, Mirthe & Thamar

Mirthe en Thamar
Hoewel Mirthe genoten heeft van de tijd in 
Nederland, is ze toch echt ‘thuis’ in Zuid-Soedan. 
Buiten zegt ze regelmatig “Hmm, lekker warm 
mama!?”, terwijl ze in de brandende zon staat en 
de zweetdruppels over onze rug lopen. Ze speelt 
graag met haar vriendin Faith en met de nieuwe 
compoundpoes Jack.

Thamar is ondertus-
sen alweer ruim vijf 
maanden oud. Ze is 
een tevreden, zacht-
aardig meisje dat het 
liefst de hele dag 
naar haar grote zus 
Mirthe kijkt en regel-
matig om haar scha-
tert van het lachen. 
Eigenwijs is ze ook 
al, maar waarschijn-
lijk kijkt niemand 
daar van op. ;-)

Wouter als piloot voor het nieuwste toestel van MAF, 
gedoneerd door MAF Nederland.


