
 

 

Nieuwsbrief familie Breen  Maart 2021, nr. 11  

 

MAF 
Zo’n maand geleden werd ik (Sjaak) uitgenodigd voor 
een interview bij de luchtvaartautoriteit van Suriname. 
Dit omdat onze program-manager mij had voor-
gedragen voor een postholder positie. We hebben 6 van 
die posities die verdeeld zijn over de management 
leden. In dit geval ging het om de positie ‘security-
manager’. Op zo’n moment moet je voor een commissie 
verschijnen waarbij je wordt onderworpen aan een 
kruisverhoor. Ik heb nog niet de vereiste 3 jaar ervaring 
in de luchtvaart, maar afgelopen tijd wel heel wat 
training gevolgd over dit onderwerp. En in de praktijk 
hield ik me voornamelijk al bezig met de invulling van 
deze functie. Dit is niet onopgemerkt gebleven en 
blijkbaar was men tevreden met de plannen en 
antwoorden en is de positie mij toegekend. Maar het 
mooiste kwam in de slotwoorden van de inspecteur die 
het gesprek leidde. Hij zei namelijk dat we op security 
gebied, maar ook als gehele organisatie afgelopen tijd 
veel hebben laten zien. Hij gebruikt ons vaak als 
voorbeeld bij de andere operators op het vliegveld daar 

waar sommige 
zaken er net even 
anders aan toe-
gaan. Later dacht ik 
nog na over deze 
woorden en het trof 
me. En dacht, ja.... 
MAF is echt anders! 

Niet dat we erop uit zijn dat we overal als voorbeeld 
genoemd worden. Helemaal niet zelfs, want dit kan 
zomaar tegen je gebruikt worden en we streven er ook 
helemaal niet naar om de beste  van het vliegveld te 
zijn, maar we doen gewoon wat we moeten doen. Dat 
is wat God van ons vraagt en blijkbaar val je dan op! 
Voorbeeldwaardig! En niet omdat we allemaal zo 
perfect zijn, maar door een gehoorzame houding en 
bereidheid om als organisatie vast te houden aan 
regelgeving en wetgeving. En nee, dat is niet altijd 
makkelijk. Sterker nog, het grijze circuit is vaak veel 
aantrekkelijker, goedkoper, makkelijker en voor de 
hand liggender, zelfs voor sommige officiële diensten. 
Toch houden we binnen MAF elkaar scherp om niet in 
de verleiding te komen een zijweg in te slaan.  

 
 

Het duurt vaak langer, het kost meestal meer, maar bij 
gehoorzaamheid mogen we zegen verwachten!  

 

Gezin 
De jongste kinderen mogen sinds lange tijd weer om de 
dag naar school en wat genieten ze daarvan. Zo fijn om 
weer op het plein te kunnen voetballen met vriendjes, 
politie en boefje te kunnen spelen en op school je lessen 
te maken. Jesse kan iedere dag naar school, omdat hij 
maar met 6 kinderen in de klas zit, blijven ze onder de 
toegestane 12 kinderen per klaslokaal. Verder zien en 
horen we om ons heen de schrijnende verhalen van 
armoede. Deze week nog vertelde een vriendin me over 
de hoge ziektekosten die haar man had gemaakt 
vanwege zijn verblijf in het ziekenhuis. Hij moest een 
dotterbehandeling ondergaan, vanwege een hartinfarct 
eerder die week. Maar die behandeling kon alleen 
doorgaan als zij zelf zouden zorgen voor de 
contrastvloeistof. Dat geld hadden ze niet. Gelukkig kon 
de werkgever van de man zorgen voor het geld en kon de 
hoognodige dotterbehandeling toch doorgaan! 
Vanochtend brachten we een tasje met basis 
levensmiddelen bij een gezin. Moeder met 3 kinderen. Ik 
vroeg hen of ze toch wel elke dag te eten hadden, waarop 
ze aangaf dat dit niet zo is. Ze belt soms een familielid die 
dan een zak rijst komt brengen. Verder hebben de 
kinderen uit het gezin dringend behoefte aan allemaal 
een extra setje kleding. Wat een vreugde geeft het en 
zien we op de gezichten als we een tasje met 
boodschappen en wat andere benodigdheden kunnen 
afgeven.  
Wat pleegzorg betreft....lange tijd lag alles hier stil i.v.m. 
covid. We weten dat de nood er is en wachten nu verder 
bericht af. Gods tijd is, ook hiervoor, altijd de beste tijd! 

 

Daklozen-project: ‘Hands to serve’ 
‘Bedankt voor je aandacht’, riep ze me na.... De vrouw die 
even daarvoor een bakje rijst met kip en een flesje water 
had aangepakt. Omdat onze kofferbak inmiddels leeg 
was en ik (Paulina) de twee vrouwen samen zag zitten 
met hun eten, kon ik even bij ze gaan zitten. Hen een 
luisterend oor bieden, hen vragen hoe het met ze ging.  
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Aandacht....zoiets kleins 
en toch zo groot. Het 
raakte me, toen ze het 
me na riep.... terwijl ik 
terugliep naar de auto; 
’bedankt voor je 
aandacht’. Zo gewoon, 
maar toch zo bijzonder!  
Voor MAF hebben we tijdens de lockdown periode 
dispensatie gekregen om via een beperkte route over 
straat te mogen om naar het werk te gaan. Voor het 
daklozen-project is de dispensatieaanvraag helaas 
afgewezen. Blijkbaar telt deze groep mensen niet zo 
zwaar mee. Maar gelukkig, nu kunnen we weer. We zijn 
dankbaar dat er inmiddels weer een gezin is 
aangesloten We zijn inmiddels met 4 gezinnen in totaal. 
Een collega en twee lokale, bevriende families. Nu is het 
goed te doen, elk gezin is 1 keer per maand aan de 
beurt. We zien dit als gebedsverhoring, want alleen als 
gezin hadden we het niet vol kunnen houden om elke 

week te gaan. We delen 
nu elke zondag rond de 50 
maaltijden uit. Laatst, 
toen er een groep van zo’n 
20 mensen zo dicht op de 
auto stond dat ik de 
kofferbak niet eens kon 

open doen en ze echt een stukje naar achter moest 
sturen, gaf dat aanleiding om toch iets mee te geven 
door te zeggen: ‘op deze manier krijg ik de auto niet 
open en eet er niemand vandaag.... en weten jullie, het 
is niet vanwege ons dat er eten is, maar het is God die 
ons hart heeft aangeraakt en ervoor zorgt dat wij de 
boodschappen konden kopen en het eten klaarmaken 
en Hij is het die ons hier brengt zodat jullie eten hebben 
vandaag. Dus bedank niet ons maar Hem!’ Uit heel de 
groep wordt er dan ‘Amen’- ‘Amen’ geroepen, en ‘Gods 
zegen’ gezegd als ze met hun bakje eten en flesje water 
weglopen. Elke keer als we gaan, worden we blij als we 
zien hoe dankbaar deze mensen zijn met hun eten! Voor 
ons zo gewoon, maar voor hen echt een groot geschenk.  
 

Dankt u mee… 
• Dat we ondanks het regenseizoen toch de meeste 

geplande vluchten hebben kunnen vliegen. 

•  Voor het voorspoedige verloop rondom de donatie 
projecten voor de nieuwe hangaar.  

• Voor de covid-situatie in het land, dat het aantal 
besmettingen zover is gedaald, waardoor mensen 
weer naar hun werk kunnen en kinderen weer naar 
school. 

• Voor de uitbreiding in het team van ‘hands to serve’, 
zodat elk gezin een keer per maand kookt en uitgaat 
om te delen. 

Bidt u mee… 
• Bij MAF zijn we op zoek naar een lokale collega voor 

bij de receptie. We bidden voor een juiste persoon die 
binnen ons team past en het werk aankan. 

• Voor wijsheid in de voorbereiding voor de bouw van 
een nieuwe hangaar. (in de volgende nieuwsbrief 
meer daarover)  

• Voor het voedselproject onder daklozen, dat we Gods 
liefde mogen verspreiden tijdens het rondgaan in de 
stad. 

• Voor de bevolking die het vanwege de moeilijke 
situatie in het land, financieel vaak zwaar heeft. 
 

Vanuit de TFC 
Hallo, 
Wij zijn Herman (33) en Winke 
(32) Struik en trotse ouders van 
zoon Luuk (4) en dochter Lize 
(1). Met het werk van de MAF 
zijn wij in aanraking gekomen 
tijdens het bezoeken van een 
presentatieavond in onze gemeente (HHG 
Middelharnis/Sommelsdijk). Deze avond werd verzorgd 
door een familie die ook is uitgezonden naar Suriname en 
met verlof was in Nederland. Deze avond was voor ons zo 
bijzonder, dat we die nog niet vergeten zijn. Maar niets is 
toevallig.. Ongeveer een half jaar later ging de telefoon: 
“Met Sjaak; wij hebben een roeping gekregen en er zijn 
deuren geopend voor een uitzending door MAF naar 
Suriname en zijn al zover dat we een Thuisfrontcommissie 
nodig hebben. Zou dat wat zijn voor jullie?” Je denkt al 
snel dat het niks voor je is (tenminste wij wel) en wisten 
ook niet wat precies de inhoud daarvan was. Inmiddels 
mogen wij ons al 3 jaar inzetten voor Sjaak en Paulina, 
maar bovenal voor dit plekje wat ons pad kruiste om een 
klein schakeltje te mogen zijn in Gods Koninkrijk. Zo heeft 
God een plan voor iedereen met zijn gekregen talenten. 

Wij hoefden hiervoor gelukkig niet te verhuizen.        
 

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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