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so disi 

boy no taki 

Sranan

Voor- en tegenspoed
“Allemaal mooie plannen en doelen denken we, maar 
soms gaat God andere, betere wegen met ons.” Zo 
eindigden we onze vorige nieuwsbrief. Een van de doe-
len, de lokale taal leren, leek erg voorspoedig te gaan. 
De vorige nieuwsbrief was nog niet gestuurd of ik zat 
al in de schoolbanken met collega Sjaak. De officiële 
taal in Suriname is het Nederlands, maar onderling 
wordt vooral het Sranan Tongo* gesproken. Vol goede 
moed begonnen we. Maar toen werd de leraar ziek en 
daarna kwamen er verscherpte maatregelen inclusief 
een avondklok. En zo bleef het bij twee lessen, so disi 
boy no taki Sranan... Nou ja, beetje dan.
De geplande training in de VS is geannuleerd. De reis-
mogelijkheden werden steeds onzekerder. Ondertus-
sen is onze verblijfsvergunning ook verlopen. Aanvraag 
voor verlenging is al ruim 4 maanden terug ingediend 
trouwens, “maar ja, corona hè meneer”. Dan is er nog 
een probleem met de bijschrijving van de instructeurs-

bevoegdheid op mijn Europese 
brevet. Voor deze bijschrijving 
eist men een nieuwe Euro-
pese medische keuring. Daar 
had niemand aan gedacht en 
inmiddels zijn we al weer in 
Suriname natuurlijk. En zo 
zou deze hele nieuwsbrief 

gevuld kunnen worden met meer dingen 
die tegenzitten of geannuleerd zijn. Maar! De Heere 
regeert, Hij gaat door met Zijn werk! Daarom is er 

ook veel goed nieuws. Diep verwonderd deelde de 
programmadirecteur de eerste resultaten uit het 
jaarverslag van 2020. Afgelopen jaar, toen de hele 
wereldplanning en -economie zo ongeveer tot stilstand 
kwam, heeft MAF Suriname de meeste vlieguren ooit 
gemaakt in haar hele 56-jarige historie! Waar ande-
ren nauwelijks of zelfs helemaal niet meer vlogen, 
mochten wij door gaan. Tientallen patiënten zijn ver-
voerd, medische teams en voorraden overal naar toe 
gevlogen. De vloot werd zelfs uitgebreid met een derde 
vliegtuig en het team groeide met nieuwe collega’s. 

Ondertussen krijgen de bouwplannen voor een nieuwe 
hangaar steeds meer vorm. Meer dan de helft van de 
benodigde financiën is inmiddels binnen of toegezegd 
en we hopen rond september te kunnen beginnen. Uit 
het binnenland kwam bericht dat een grote groep Indi-
anen is teruggekeerd van een zendingsreis naar broe-
derstammen diep in het Braziliaanse regenwoud. Wat 
een prachtig wonder en getuigenis dat deze Indianen, 
die tientallen jaren geleden zijn bereikt met het Evan-
gelie en al jarenlang trouw Bijbelonderwijs volgen, 
nu zelf de blijde boodschap verder verspreiden. Over 
goed nieuws gesproken! Ja, veel dingen zijn anders 
gelopen, stilgezet of zelfs verdwenen. Maar God gaat 
door! Daarom mogen wij ook in vertrouwen door gaan, 
uitziend naar wat nog meer komen gaat.

Joas verslindt ongeveer 
Joas verslindt ongeveer een boek per dag
een boek per dag

Tom: Ik heb zin om te verhuizen 
Tom: Ik heb zin om te verhuizen omdat ik dan kan vissen en altijd 
omdat ik dan kan vissen en altijd vriendjes heb. vriendjes heb. 

Koen: Sping! Papa mama zien!  
Koen: Sping! Papa mama zien!  Koen ik salto! Zo! Haha!  
Koen ik salto! Zo! Haha!  
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We gaan verhuizen! Niet echt uit noodzaak, maar we merken wel 
steeds meer beperkingen voor ons. Vooral dat de toch wel energieke 
jongens beperkte bewegingsvrijheid hebben en bijvoorbeeld niet kun-
nen fietsen of in de buurt kunnen spelen. Ons nieuwe huis is iets 
kleiner en wat meer buitenaf aan het eind van een doodlopend zand-
weggetje. Er wonen zes families waaronder de MAF families Breen en 
Bijkerk. De kinderen hebben veel vrijheid daar en kunnen lekker in het 
straatje fietsen, met andere kinderen spelen en natuurlijk nog meer 
diertjes bewonderen. Nu we deze mogelijkheid krijgen, maken we 
daar dankbaar gebruik van.

Hadden we net een verhaal over thuisonderwijs geschreven, zit-
ten Joas en Tom ineens weer iedere dag op school. Even schakelen 
weer, maar zo veel fijner! Ook de jongens gaan weer met plezier naar 
school. Joas zou al twee keer mogen afzwemmen, maar twee keer 
begon er weer een lock down en stopte zwemles. Nu zijn we naar een 
andere zwemschool die in wat kleinere groepjes door gaat. De jon-
gens genieten enorm en leren extra dingen tussendoor. Het is wel een 
stuk verder rijden en meestal ook even file. Maar dan nemen we een 
alternatieve route: Joas of Tom met Google maps aan en zoeken maar.

Van de TFC
Inmiddels is familie Van Weele alweer een paar maanden terug thuis 
in Suriname. Zoals u heeft gelezen, zijn er veel goede dingen om voor 
te danken. Tegelijk zijn er ook lastige situaties en tegenslagen. Als 
TFC proberen we hen zoveel als mogelijk te ondersteunen. In gebed 
en praktische zaken. Dankt en bidt u mee? 
We hopen dat de verhuizing voorspoedig zal verlopen en dat Joop, 
Rianda, Joas, Tom en Koen snel hun draai weer mogen vinden. Thuis 
in een nieuw huis! Ook hopen we dat de jongens weer gewoon naar 
school kunnen blijven gaan.
We weten niet hoelang de coronamaatregelen in Nederland nog 
blijven bestaan. Dat maakt het lastig om als TFC acties te plannen. 
De komende TFC-vergadering gaan we nadenken over alternatieve 
manieren om geld in te zamelen voor het Steunfonds. Heeft u ideeën? 
Mail, bel, app ons met uw suggesties. Bij voorbaat hartelijk dank!

Er wonen zes families waaronder
de MAF families Breen en Bijkerk

Kaarten uitpakken! 
Kaarten uitpakken! 
De post had wat vertraging...
De post had wat vertraging...

Ons nieuwe huis
Ons nieuwe huis

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord.
De nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van de 
familie van Weele. De verzending van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuis-
frontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop 
& Rianda 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 daar-
bij dat het om de familie van Weele gaat.

TFC Van Weele 
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu
Arno Witsel
Huub Weststrate

Annelies Zuijdweg
Hanneke Sinke

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam van Weele 
P.O .Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom 
en Koen

*Sranan Tongo
Het Sranan Tongo is in de 17e eeuw ontstaan en was oorspronkelijk de contacttaal tus-
sen de slaven en de plantagehouders. Nederlands leren en spreken was namelijk niet 
toegestaan voor slaven. Door de geschiedenis zijn er sporen van het Engels, Neder-
lands, maar ook van het Portugees en Afrikaanse talen. De taal ontwikkelde zich onder 
de slaven ook als een manier om met elkaar te kunnen communiceren. Zij kwamen uit 
verschillende regio's in Afrika en konden daardoor elkaar vaak niet verstaan. Het heeft 
zich verder ontwikkeld, met steeds meer Nederlandse invloeden. Tegenwoordig wordt 
het door de meeste bevolkingsgroepen van Suriname gesproken, en ook in toespraken 
en berichtgeving worden vaak woorden en zinnen in het Sranan gebruikt.


