
  
 

        
          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 12   -   Jaap en Mieke de With   -  Maart 2021 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
In de afgelopen maanden is er heel veel  gebeurd.  
Mateo zou in december gaan oefenen op school. 
Toen hij net twee keer was geweest kwam de total 
lockdown, waardoor hij niet meer naar school mocht. 
Hij had er juist zoveel zin in om “naar de basisschool 
te gaan en te gaan leren” zoals hij dit steeds zelf zegt!  
Kort daarna overleed op 24 december de moeder van 
Mieke, na een  periode van 18 jaar ziek-zijn, met 
vooral in de laatste jaren veel momenten van grote 
zorgen en ziekenhuisopnames. Er waren momenten 
waarop ze mocht getuigen dat er voor haar -na haar 
sterven- een beter lot bereid was. Maar, zoals ze zelf 
zei: “vlees kan vlees niet missen”. Getroost mogen we 
zijn door de wetenschap dat ze geen pijn en verdriet 
meer kent en ze voor altijd bij haar Hemelse Vader 
mag zijn, wat het gemis niet wegneemt. Tegelijkertijd 
zet dit ons stil om na te denken over waarom we ons 
‘gemakkelijke’ leventje hier in Nederland opzeggen: 
omdat we mensen in Zuid-Soedan willen vertellen 
van de goedheid en genade van God, een God Die 
leeft.  
 

 
 
  

 

  

 

Eind december is Jaap gestopt met zijn werk bij Den 
Hartog BV. Met veel plezier heeft hij daar 9 maanden 
gewerkt en zich nuttig gemaakt binnen het bedrijf. Nu 
kan hij zich volledig gaan voorbereiden op de 
werkzaamheden in Zuid-Soedan en concentreren op 
zijn studies Engels en International Management. De 
studie International Management sluit mooi aan bij de 
taak van Partnership and Development. De studie 
behandelt o.a. de volgende onderwerpen: 
internationale culturen en verschillende organisatie-
structuren en -culturen, communicatie in een inter-
nationale setting, inventarisatie en marktonderzoek. 
 

      
 

In januari hadden we samen een digitale introductie-
week van MAF International. Het was goed om deze 
week te volgen en zo kennis te maken met de 
organisatie en structuur van MAF International. 
Daarbij hebben we veel geleerd en diverse punten 
weer opgefrist. Het was zeker ook  goed om andere 
(toekomstige) internationale staf te leren kennen! 
In februari mocht Mateo dan écht naar school. En 
Thirza startte twee ochtendjes op  de peuteropvang. 
We kregen daardoor die ochtenden onze handen vrij 
om wat dingen te regelen en ons voor te bereiden op 
wat komen gaat, maar ook tijd om even op adem te 
komen na een drukke, zeer intensieve periode. 
 
 

 
 
 
 

 
 



         

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jaap & Mieke de With. 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 Jaap & 

Mieke de With 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 De With  gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                       

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Een hele hartelijke groet, 
Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With 
 

E-mail: flyingwith@outlook.com   
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
 

Inpakstress 
In de afgelopen jaren hebben we heel veel ervaring 
opgedaan met verhuizen. In de afgelopen twee jaar 
zijn we namelijk vier keer verhuisd en daarnaast 
hebben we meerdere keren kort ergens gewoond. 
Dat is best vaak en het maakt wel een verschil of je 
van Noordzijde 60 naar nummer 90 verhuisd of van 
Nederland naar Zuid-Soedan. Het verhuizen naar 
een ander land maakt dat je vooruit moet denken. 
Want kleine kinderen groeien snel en niet alles is te 
verkrijgen in Zuid-Soedan en sommige producten 
zijn juist veel duurder dan in Nederland. Dit betekent 
dat we goed moeten nadenken over spullen en 
apparatuur die handig zijn in de komende twee jaar. 
Zo hebben we bijvoorbeeld een goede keuken-
machine aangeschaft, die gemak geeft bij het 
kneden van deeg voor het brood dat we zelf gaan 
bakken. Het is belangrijk om voldoende DEET en 
zonnebrandcrème mee te nemen, omdat de 
kwaliteit in Zuid-Soedan niet betrouwbaar is. We 
moeten een waterfilter aanschaffen, niet omdat het 
water niet drinkbaar is, maar omdat er teveel 
mineralen in het water zitten. MAF heeft ons een 
Nederlandse ‘link family’ toegewezen aan wie we al 
onze vragen kunnen stellen. Knutselmateriaal en 
speelgoed voor de kinderen zijn slecht te verkrijgen, 
maar ook boeken en spelletjes om de donkere 
avonden door te komen.      
 
Gelukkig gaan we iedere drie maanden voor R&R 
naar Kenia of Uganda. R&R is een driemaandelijkse 
week ‘rest and resility’ om weer op te laden en het 
leven in Zuid-Soedan weer fris en fruitig aan te 
kunnen. Tijdens deze R&R kunnen we de producten 
die niet tot nauwelijks te krijgen zijn in Zuid-Soedan, 
kopen in Kenia om zo onze voorraden weer aan te 
vullen. Je begrijpt: het plannen van het huishouden 
in Zuid-Soedan begint al hier. Onze ‘link family’ 
stelde ons gerust: er is genoeg om de eerste drie 
maanden door te komen en wat je dan nog mist, kun 
je dit tijdens R&R altijd nog aanschaffen. 
 

MAF in Zuid-Soedan 
73 jaar geleden landden de pioniers van MAF in 1948 
in Soedan met een naoorlogs vliegtuig, een kaart en 
een kompas. Het zuidelijke gedeelte van Soedan had 
maar een handvol wegen. Al snel werd duidelijk dat 
Soedan een land was dat de hulp van MAF het hardst 
nodig zou hebben, een situatie die vandaag helaas nog 
steeds zo is. Sinds de aanleg van de eerste MAF-
landingsbaan in 1950, hebben de vliegtuigen van MAF 
de arme bevolking van het land bediend met 
uitzondering van 2 periodes: 1964-1977 en 1983-1992, 
MAF heeft toen het land verlaten vanwege 
burgeroorlog. Nu, 70 jaar later, staan reizigers in Zuid-
Soedan voor veel van dezelfde uitdagingen: tijdens het 
regenseizoen is namelijk 60% van het land niet over de 
weg te bereiken en zijn in het grootste gedeelte van 
het land de wegen zeer gevaarlijk om over te reizen.   

                       

Afscheid  
De planning is dat we begin mei naar Zuid-Soedan 
gaan. Op 10 april D.V. willen we u de gelegenheid 
geven om afscheid van ons te nemen. Enkele weken 
voor ons vertrek hopen we tijdens een kerkdienst een 
zegen te vragen over onze missie. Over beide 
momenten hoort u binnenkort meer. 
    

Gebedspunten: 

• Kracht en wijsheid in het rouwproces, voor 
zowel ons als voor familie Roubos 

• Het goed afronden van de studies van Jaap en 
daar bij zijn kennis mag vergroten.  

• Het loslaten van ons leven hier en het proces 
van afscheid nemen 

• Een goede transitie naar Zuid-Soedan 
Dankpunten:  

• Mateo en Thirza met plezier weer naar school 
en opvang kunnen.  

• Voor de financiële ondersteuning           

Mooie actie: maak je terras schoon en steun ons 
direct! 
Het is voorjaar! Heerlijk weer om de tuin te doen! 
Wilt u uw tegels even grondig reinigen? Huur dan een 
hogedrukreiniger voor €30 per dag bij 
schoonmaakbedrijf M. Schop, Marijkestraat 39, 
Groot-Ammers, 06-55178843.  
info@schoonmaak-bedrijfmschop.nl 
www.schoonmaakbedrijfmschop.nl 
De opbrengst is volledig voor het steunfonds van 
Jaap en Mieke.  
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