
We hebben afscheid genomen van het jaar 2020. Een nieuw jaar ligt voor ons. We zijn erg 

benieuwd wat God dit jaar op ons pad zal brengen. Hij is erbij! 

Keniaans brevet 

Afgelopen jaar is Johan bezig geweest met het omzetten van zijn 

vliegbrevet naar een Keniaans brevet. Hij heeft daarvoor meerdere 

theorie examens gedaan. Ook hoort er een praktijkexamen bij. 

Voor dit praktijkexamen heeft hij in Kenia enkele vluchten met een 

vlieginstructeur van MAF gevlogen.  

Tijdens deze vluchten werd Johan elke keer ziek. Na verschillende 

onderzoeken in Juba en Nairobi werd gedacht aan iets met het 

evenwichtsorgaan, maar er kwam geen duidelijkheid. In overleg 

besloten we begin december om naar Nederland te gaan voor een 

second opinion. In een paar dagen tijd hadden we zaken met de 

verzekering geregeld, een huisje gevonden, COVID testen gedaan 

en waren we samen onderweg naar Nederland. We waren voor de 

tweede keer in korte tijd een aantal weken van elkaar gescheiden 

geweest, dus het was fijn dat we nu samen naar Nederland  

konden reizen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd in Nederland 

Ook in Nederland verliep alles erg snel en na een week van  

afspraken en onderzoeken bleek dat Johan de eerste tekenen van 

de ziekte van Ménière heeft. Dit is een chronische aandoening aan 

het evenwichtsorgaan. De ziekte is nog in een pril stadium. Geluk-

kig heeft hij er in zijn dagelijkse leven nog niet veel klachten van. 

Helaas betekent het wel dat vliegen voor MAF hierdoor niet meer 

mogelijk is.  

 

Zo waren we onverwachts de feestdagen in Nederland en hebben 

we, ondanks alle maatregelen, fijne dagen met onze familie gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug in Zuid Soedan 

De eerste week van januari zijn we terug gevlogen naar Juba.  

Komende tijd zullen we samen met MAF kijken of we een andere 

rol voor Johan kunnen vinden. Op dit moment zijn er veel onzeker-

heden over de toekomst; welke andere rol binnen MAF zou Johan 

kunnen vervullen, kunnen we in Zuid Soedan blijven of zullen we 

weer naar een ander land verhuizen? Laatst werden we er door 

iemand aan herinnerd dat God niet loslaat wat Zijn hand begon. Al 

begrijpen we Gods plan misschien niet altijd, we geloven dat Hij 

ons tot hier heeft geleidt en we mogen erop vertrouwen dat Hij 

ons ook verder zal leiden.  

De komende weken 

Reinate zal weer wekelijks naar de kliniek hier in de stad gaan om 

te helpen waar nodig is. Inmiddels heeft ze een handleiding  

geschreven hoe röntgenfoto's te maken en geeft ze nu in kleine 

groepjes praktijklessen. Johan zal op kantoor voornamelijk zijn 

opvolger als operations manager bijstaan. Dit is een drukke en 

stressvolle baan en aangezien de nieuwe manager nog nieuw is 

binnen MAF kan hij deze hulp best gebruiken. Tot de tijd dat we 

helder hebben wat onze verdere toekomst wordt, blijven we dus 

gewoon doorwerken. 
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Trainingsvlucht met collega Christiaan Haak 

Lekker wandelen in de Veluwese bossen 



Corona in Zuid Soedan 

Na de weken in Nederland de lockdown te hebben meegemaakt, zien we hier weer een 

totaal andere wereld. Bij MAF worden bepaalde regels in acht gehouden, zoals mondkap-

jes dragen in vliegtuig en auto, geen handen schudden e.d. , maar als we verder om ons 

heen kijken lijkt het wel dat Corona hier niet bestaat. Zo zijn kerken, horeca en andere 

gelegenheden gewoon open. Mensen op straat houden geen afstand, bussen zitten weer 

overvol en er worden weer volop handen geschud. Hoewel we de precieze cijfers hier 

moeilijk kunnen volgen, merken we ook om ons heen dat het hier minder is. Waardoor 

dat precies komt, is niet helemaal duidelijk. Daarnaast merken we ook aan onze collega’s 

dat Corona voor hen niet zo’n issue is. Er is hier veel malaria, tyfus e.d. waaraan helaas 

jaarlijks veel mensen overlijden. Hierdoor zien zij Corona als ‘gewoon’ een andere ziekte. 

 

Wilt u met ons meedanken... 

• Dat we keer op keer weer Gods genade mogen ervaren 

• Dat we fijne dagen mochten hebben in Nederland met onze families 

• Dat we nu weer even samen in ons huis mogen zijn 

 

Wilt u met ons meebidden... 

• Voor wijsheid en Gods leiding in de gesprekken met MAF over onze toekomst 

• Voor de bevolking van Zuid Soedan. We zien elke dag de armoede, corruptie en 

uitzichtloosheid. Bidt dat God voor een omkeer zal zorgen in dit land. 

• Dat de Ménière van Johan niet verder doorzet en hij gewoon zijn dagelijkse werk 

kan blijven doen. 

Met hartelijke groet, Johan en Reinate 

 

Vanuit de TFC 

 

Wij willen iedereen 

hartelijk danken die mee 

heeft gedaan aan de wijn-

actie.  

Ondanks de coronaregels 

is het ook dit jaar weer 

een succes geworden. 

 

De TFC wenst u een mooi 

2021 toe! 

 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. 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 Johan & Reinate  

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 AA Twello . Vermeld daarbij dat het om de familie Brugmans gaat. 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop                                       

06-10979636 

tfcbrugmans@gmail.com 

 

Postadres in Zuid-Soedan            

Johan en Reinate Brugmans             

C/o MAF, P.O. Box 21123                                               

Nairobi 00505                                    

Kenya          

johanenreinate@gmail.com 

Supporten? Zeg uw steun toe via 

www.maf.nl/brugmans 

Bankrekeningnummer :  

NL88 ABNA 0612159671,             

t.n.v. MAF Nederland                   

o.v.v. Steunfonds Brugmans 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord 

door Drukkerij RAD, Dordrecht 

 

WWW.BRUGMANS-MAF.NL 

 

FACEBOOK.COM/

JOHANENREINATE 

 

INSTAGRAM.COM/

JOHAN_REINATE_MAF 
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