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een stip

OP DE HORIZON
2021, een jaar waar we al lang naar uitkijken. Volgens de planning
hadden we nu onze eerste voetstappen in Suriname gezet. Helaas
hebben we net als velen onze planning moeten aanpassen. Toch
hebben we ontzettend mooi en goed nieuws! Straks meer daarover.
Allereerst willen we je hartelijk bedanken voor de betrokkenheid in
het afgelopen jaar. Door COVID-19 was het niet altijd makkelijk om
acties op te zetten en jou te bereiken. Ondanks dat kijken we terug op
een jaar waarin we ontzettend veel steun en betrokkenheid hebben
ervaren. De barbecue in september was een groot succes; dit evenement gaat zeker terugkomen. Ook de spontane kaartenactie kreeg
prachtige respons. Daarnaast hadden we de vertrouwde wijnactie. Wij
voelen ons gezegend dat jij als deelgenoot van onze achterban trouw
en betrokken bent.

hovenier ERNST BAAS
We willen namens familie
Bakker en de TFC Ernst
Baas Hoveniers hartelijk
bedanken voor zijn
prachtige actie. Dankzij
de stemmen die uitgebracht konden worden
via zijn website, heeft hij
een mooi bedrag van
€3.300,- geschonken.

AMERIKA
Je zult begrijpen dat het maken van plannen meer flexibiliteit en
creativiteit vraagt in deze tijd. In nauw overleg met MAF Nederland en
onze TFC proberen we een weg te vinden om de vliegtraining goed
af te ronden en de uitzending in zomer 2021 te realiseren. Rutger
zou in april afreizen naar Australië voor zijn standaardisatie, ware het
niet dat Australië de grenzen hoogstwaarschijnlijk gesloten houdt.
Net toen we dit hoorden, kregen we bericht van MAF Amerika. Ze
hebben een uitvaller voor hun standaardisatie in Amerika en vroegen
of ik de mogelijkheid zie om in mei af te reizen naar Amerika om daar
de standaardisatie te volgen. Wat waren wij dankbaar dat deze deur
open ging. Waar grenzen aan de ene kant van de wereld dichtgaan
opent God deuren aan de andere kant van de wereld. We danken
Hem hiervoor!
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Rutger heeft in december zijn Flight Evaluation (FE) bij MATC afgelegd. Dit is
een praktijktoets van 2 dagen met diverse scenario’s. MATC, de vliegschool,
stopt hier alle ingrediënten in die verwacht worden van een MAF piloot.
Een belangrijk punt wat zwaar meeweegt voor MAF in uitzending. De FE
is positief afgelegd, waardoor er een mooi rapport en advies is afgegeven
aan MAF.
Rutger zal tot aan zijn standaardisatie vliegtraining blijven volgen om op
niveau te blijven. In de luchtvaart is het belangrijk om consequent en met
regelmaat de procedures te blijven trainen.

DE LAATSTE LOODJES
We krijgen geregeld de vraag hoe wij de komende tijd gaan invullen. We
hoeven ons geen zorgen te maken dat we weinig te doen hebben. Elseline
is thuis alles aan het uitzoeken wat weg moet of mee gaat. Daarnaast zijn
er nog een aantal formele zaken te regelen. Denk hierbij aan juiste documentatie, goederenvervoer, tropenkeuring, veiligheidstraining, de uitzenddienst en natuurlijk het belangrijkste: een goede voorbereiding voor Boaz
en Sarah. De komende periode houden we je graag op de hoogte van alle
ontwikkelingen.

SURINAME
In Suriname is er sinds eind 2020 een nieuw vliegtuig bij gekomen.
Daarmee zijn er nu 3 Airvan’s operationeel wat erg positief is. Op dit
vliegtuig zal Rutger ook gaan vliegen. Lange tijd leek het goed te gaan met
de COVID-19 situatie, maar langzamerhand nemen de besmettingen weer
toe en dreigen er nieuwe restricties. Een spannende tijd dus.

BINNENKORT VOLGT DE DATUM VOOR DE UITZENDDIENST

gebeds-

EN DANKPUNTEN
- Een goede en rustige voorbereiding
- Het verkrijgen van een visum wat direct toegang geeft tot Amerika
- De deur die is open gegaan naar Amerika voor standaardisatie
- Het positief afleggen van de FE

STAP JE AANBOORD?
Wil je op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen? Check dan onze
website en schrijf je in voor de
nieuwsbrief of volg ons op
Instagram en Facebook!
www.instagram.com/mama.elseline
www.facebook.com/spreadyourwings

WWW.FLYINGBAKKER.NL

Voorstellen

TFC-LID:
JONATHAN DE HEK
Als vriend van Rutger en Elseline is
het een voorrecht om van dichtbij
mee te mogen leven met het begin
van hun levenswerk! Wie had tien
jaar geleden gedacht dat Rutger en
Elseline deze stap zouden gaan zetten... Ik in ieder geval niet. Het is gaaf
om te zien dat ze stap voor stap al tot
hier gekomen zijn. Afijn iets over mij
persoonlijk. Mijn naam is Jonathan
de Hek en ik ben namens de TFC bedrijvencoördinator. Als bedrijvencoördinator ben ik bezig om bedrijven
de mogelijkheid te geven om te investeren in Rutger en Elseline. Ik ben
recent getrouwd met Maria en in het
dagelijks leven ben ik werkzaam in
de personeelsbemiddelingsbranche.
Hetgeen wat mij het meest verrast
sinds ik deel ben van de TFC is dat er
veel mensen vrijgevig zijn en graag
willen investeren als ze zien hoe
Rutger en Elseline ook investeren.
Het heeft mijn ogen geopend dat
God een God is die voorziet.
De Nieuwsbrief is bedoeld om u
op de hoogte te houden van de
ervaringen van de familie Bakker.
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 Rutger & Elseline
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 Bakker gaat.

