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MAF 
Nieuwbouw Kantoor en Hangaar 
Het kantoor en de hangaar van MAF-Suriname is nu ruim 
56 jaar oud, en is echt aan vervanging toe. De constructie 
is op veel plekken erg slecht. Daarnaast is MAF-Suriname 
letterlijk uit z’n jas gegroeid. De hangaar is gebaseerd op 
twee Cessna 206 vliegtuigen, maar inmiddels telt de vloot 
drie GA8 Airvans. Dit type vliegtuig is een stuk groter. 
Twee passen er net-net binnen, maar één staat er altijd 
buiten. Dat is verre van ideaal, gezien de brandende zon in 
het droge seizoen en de vele regen in het regenseizoen. 
Daarnaast is het team in de laatste jaren zowat verdubbeld 
met als resultaat dat elk vrij plekje in beslag genomen is 
voor werkplekken en verschillende ruimtes 
multifunctioneel gebruikt worden. Op zich niet erg, maar 
als het de operatie hindert, dan gaat het eerder 
tegenwerken, dan dat het voordeel oplevert. Na 
verschillende opties overwogen te hebben, zijn we tot de 
conclusie gekomen dat ‘nieuwbouw’ de meest efficiënte 
en duurzame oplossing is. 
Persoonlijk ben ik vooral betrokken als het aanspreekpunt 
van MAF-Suriname voor alle betrokken partijen. Concreet 
betekent dat ik op dit moment veel contact heb met de 
ontwerper en leverancier van de staalconstructie uit 
Nederland, Hanse Staalbouw, de directievoerder uit 
Suriname en de aannemer. MAF-Suriname als non-profit 
organisatie is niet in staat zelf het bouwproject te 
financieren. Met hulp van MAF-Nederland en de 
businessclub van MAF is er een donatietraject gestart. Het 
is ontzettend mooi om te zien waar de hulp in de breedste 
zin van het woord allemaal vandaan komt. Ook hieruit 
komen veel vragen op mij af variërend van de vraag naar 
beeldmateriaal om de noodzaak aan te tonen, tot welke 
kantoormeubelen we willen, dan weer of we in de hangaar 
stopcontacten willen die we vanaf het plafond naar 
beneden kunnen trekken, of juist in de vloer verwerkt, enz. 
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De planning is dat we ergens rond oktober dit jaar zullen 
beginnen met slopen. Aangezien onze vliegoperatie 
doorgaat en we op dezelfde plaats gaan bouwen als waar 
de hangaar nu staat, gaat dit een grote impact op ons allen 
hebben. Het zal minimaal een jaar doorbijten worden, 
maar dan hebben we ook wat! Voor het zover is moet er 
nog heel wat gebeuren en is er nog veel nodig voor de 
realisatie van het hele project aan inzet en donaties. Ruim 
de helft van de nodige financiën zijn inmiddels fysiek 
binnen of zijn toegezegd. We zijn er dus nog niet, maar tot 
nu toe zijn we verwonderd over wat er allemaal al is 
binnengekomen. We zijn dankbaar hiervoor. Ook in dit alles 
is Gods zegen onmisbaar. Als de Heere het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Psalm 127:1 
Om de donateurs en belangstellenden op de hoogte te 
houden, over de voortgang van het project,  hebben we 
een ‘projectnieuwsbrief’ in het leven geroepen. Mocht u 
geïnteresseerd zijn en deze nieuwsbrief graag ontvangen, 
stuur dan een mail naar baseops@maf.sr  

 
Nieuw 

 

Bijbelvertaling 
61 jaar lang is er gewerkt door een Amerikaans echtpaar 
aan de Bijbelvertaling in de Wayana taal. Afgelopen 
maanden is deze in z’n geheel afgerond en gedrukt. 
Inmiddels hebben we zo’n 1800 Bijbels het gebied 
ingevlogen. Wat geweldig om daaraan bij te dragen. Wij 
kunnen het ons niet indenken met Bijbels, in allerlei 
soorten en maten in onze kast, maar deze mensen hebben 
hem voor het eerst nu in z’n geheel van Genesis t/m 
Openbaring. Moet je eens indenken…… iets wat voor ons 
zo vertrouwd is. Onze kinderen kregen bij hun geboorte al 
een klein psalmboekje van de kerk, later een Bijbeltje, bij 
het afscheid van de zondagschool een grote Bijbel met 
uitleg, misschien later nog een Engelse Bijbel, of een 
eenvoudiger vertaling en zo zijn er nog zoveel meer, 



 
 

jongerenbijbels, stadsbijbels, defensiebijbels enz. Laten 
we met elkaar vaststellen dat het een groot voorrecht is, 
dat we al zo lang bekend zijn met het Evangelie en we 
zoveel materiaal beschikbaar hebben. Zover is het hier in 
de jungle nog lang niet. Maar lieve mensen, zijn de 
indianen hier diep in de regenwoud daarom minder 
gelovig, minder toegewijd, minder ‘kind van God’? Met 
volle overtuiging zeg ik ‘nee’! Het heeft me diep ontroerd, 
toen ik na anderhalf uur vliegen en daarna nog dik een uur 
varen ergens diep in het bos voet aan de grond zette. Geen 
wegen, dichte jungle waar ik nog geen 100m in zou kunnen 
komen, rivieren vol gevaarlijke beesten en 
stroomversnellingen, maar, daar troffen we een groep 
kerkleiders bij elkaar die zich twee weken afzonderden om 
van elkaar te leren. Trio en Wayana indianen bij elkaar, dat 
was zo’n 70 jaar geleden nog 
onmogelijk. En nu samen leren 
uit de Bijbel. De ene groep had 
net de hele vertaling, de 
andere stam moest het nog 
alleen met het oude 
testament doen  en stukjes 
van het nieuwe. Maar dat 
hinderde hun de weg tot Jezus 
en daarmee tot God de Vader 
niet. Het is de Heilige Geest die het uitwerkt door Zijn 
Woord en uitleg, gebruikmakend van zendelingen. Wat 
een eenvoud bij deze inheemsen. Wij zouden het 
‘zondagschool niveau’ noemen voor wat betreft kennis, 

maar wat een rijkdom hebben 
deze mensen in hun totale 
overgave aan God en 
persoonlijke aanname van het 
verlossingswerk in Christus. 
Geloven als een kind, om jaloers 
op te worden en waar we heel 
erg veel van kunnen leren, 
ondanks onze jarenlange 
ervaring! Geen keuze voor een 
zelf uitgezochte vertaling, 

formaat, kleur, lettergrootte of extra mooie dure kaft, nee 
‘gewoon’ een eenvoudige ‘saai’ uitziende Bijbel, maar… 
waar alles in staat. Lieve mensen, daar gaat het uiteindelijk 
om… de inhoud en het werk van de Heilige Geest! 
Nogmaals, alles wat we inmiddels beschikbaar hebben in 
de ontwikkelde wereld daarvan mogen we dankbaar 
gebruik van maken en zien als zegen en een voorrecht. 
Maar laat de veelheid, in de breedste zin van het woord, 
geen hindernis worden in de vrije toegang tot Christus. 
Juist het eenvoudige, simpele en weinige was voor Jezus 
het meeste waard, en ging Zijn aandacht in het bijzonder 
naar uit! En hier in de jungle van Suriname worden we daar 
opnieuw bij bepaald! Dank u Vader. Het Evangeliewerk 
gaat door tot eer en glorie van God de Vader! 
‘Kan Pampilan’ is letterlijk vertaald ‘Gods Papier’ 

Gezin 

Ik (Paulina) kom net thuis. Vandaag (vrijdag) en ook 
maandag en woensdag mogen we op straat om 
boodschappen te doen. Er mag één volwassene per gezin 
om boodschappen en dus ook in de auto zitten. Ben je met 
meer dan één persoon in de auto, dan kan dit je een boete 
kosten. Ook zijn soms bepaalde wegen en bruggen 
afgesloten met de bedoeling dat mensen niet buiten hun 
wijk om boodschappen gaan. Op de dag dat we om 
boodschappen mogen is het chaos op straat. Lange files, 
gefrustreerde mensen in lange rijen wachten om dan 
vervolgens te worden toegelaten tot de winkel. Dat 
betekent dat ‘even om boodschappen’ er nu echt niet in zit. 
We nemen er maar de tijd voor. De meesten van jullie 
hebben in het nieuws wel gezien dat de situatie met corona 
hier behoorlijk verergerd is en we in ieder geval 3 weken in 
een totale lockdown zitten. In de ziekenhuizen is ‘code 
zwart’ en is het dus zeer zorgelijk geworden. Dankbaar zijn 
we voor de hulp uit Nederland wat inmiddels is toegezegd. 
Voor de kinderen en mij, betekent het nu dus nog meer 
thuis. We hebben ’s morgens online school en vermaken 
ons ’s middags in de tuin met klusjes, poetsen, tennissen, 
voetballen, bakken en koken, spelen met vriendjes, we 
vermaken ons met onze lieve hondje Noortje en genieten 
van een nest met wel 7 jonge konijnen! We hebben zoveel 
om dankbaar voor te zijn. In tegenstelling tot zoveel andere 
gezinnen hier. Veel van hen hebben geen online school. 
Mensen zijn afhankelijk van hun salaris van die dag. Omdat 
ze dagloner zijn, krijgen ze aan het einde van de dag hun 
loon en halen daarmee hun boodschappen voor die dag. 
Erg moeilijk dus wanneer je voor meerdere dagen je 
boodschappen moet inslaan, in verband met de lockdown, 
maar je het geld er gewoonweg niet voor hebt. Er zijn 
gelukkig verschillende mooie initiatieven ontstaan, waar 
mensen hun maaltijd van die dag delen met de minder 
bedeelden in de buurt, of er worden voedselpakketten 
rondgebracht bij hen die het hard nodig hebben. Zelf ben 
ik net terug van een gezin met een paar kinderen, ze 
hebben geen vervoer, hebben ontzettend veel last van 
wateroverlast in deze grote regentijd. Ook zijn we in 
contact gekomen met een alleenstaande moeder van 6 
kinderen. Ze werkt alleen op de dagen dat de winkels open 
zijn; maandag, woensdag en vrijdag. Ze vertelde me dat 
haar salaris van die maand is opgegaan aan het betalen van 
de huur van haar huis en ze verder niets meer heeft om te 
kopen voor haar gezin. 
Schrijnend! Wat was deze 
moeder blij met het 
voedselpakket. Het is echt 
een moeilijke en zware tijd 
voor velen! Wat hebben 
deze mensen, maar ook het 
land gebed hard nodig, bidt 
u mee?! 
 

Indiaan leest de bijbel 
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Dankt u mee voor… 
• De nieuwe collega, die we hebben aangenomen bij 

MAF, voor het werk aan de receptie. 

• Het feit dat MAF kan blijven doorvliegen voor medische 
vluchten, ondanks moeilijke en uitdagende 
omstandigheden vanwege het weer en de corona 
periode.  

• Het feit dat we allemaal gezond mogen zijn en ons 
(school)werk kunnen blijven doen. 

• De verspreiding van de Bijbel in het Wayana in het 
binnenland. 
 

Bidt u mee… 
• Om de werking van de Heilige Geest bij het lezen van 

de nieuwe Wayana Bijbel door de indianen. 

• Dat het aantal besmettingen in het land weer snel zal 
dalen. 

• Voor het medisch personeel, de overheid en de 
bevolking in deze moeilijke omstandigheden. 

• Voor Sjaak en collega Joop, nu er tijdens het verlof van 
fam. Bijkerk, meer verantwoordelijkheid op ‘hun 
bordje’ is gekomen. 

• Voor Paulina en de kinderen, om de motivatie en de 
moed erin te houden in deze lange periode van 
thuisonderwijs en thuis zijn. 

 
 

Vanuit de TFC 
Ruim drie en half jaar geleden 
ben ik gevraagd door Sjaak en 
Paulina voor hun toen nog op te 
starten thuisfrontcommissie. Ik 
ben Nella Breen, de schoonzus 
van Sjaak en Paulina. Ik ben 
getrouwd met Kees, de broer van 
Sjaak. Mijn taken binnen de TFC 
bestaan voornamelijk uit 
secretariële werkzaamheden, het maken van de notulen, 
ik verzorg de nieuwsbrieven, maar ik vind het ook erg leuk 
om acties te (helpen) organiseren zoals de inmiddels 
jaarlijkse tulpenactie. Ik ben dan ook dankbaar dat ik met 
mijn gekregen talenten me hier in Nederland in mag 
zetten voor het werk wat zij in Suriname, ter uitbreiding 
van Gods Koninkrijk, mogen doen. Ik hoop dit nog heel wat 
jaren met liefde te kunnen doen. Het is fijn om zo samen 
met de andere TFC-leden Sjaak en Paulina bij te kunnen 
staan. 
 
 
 
 
 
 

Kinderhoekje 
Hallo, 
Ik wil jullie vertellen dat mijn konijn, Grijsje, weer jonkies 
heeft. Dit keer zijn het er 
wel 7! 5 zwarte, 1 witte en 
1 grijze. We ontdekten de 
jonkies een paar dagen na 
de geboorte. Daarom 
hebben we hen in een 
apart hok gezet, samen 
met de moeder. Omdat ze 
nog zo klein zijn en het nu 
best veel regent is dat 
beter want anders worden ze ziek. Doei, van Lucas.  
 

Hoi allemaal,  
Sinds eind maart hebben 
wij een hondje: Noortje. Ik 
vind haar zo schattig en 
lief en ze is ook 
ondeugend. Ze kan al 
gaan zitten als ik dat zeg 
en dan geef ik haar een 
beloningssnoepje. Ook 
speelt Noortje vaak met 
onze poes Vlekkie. Dat is 

zo grappig om te zien. Groetjes van Ezra  
 
Jesse: “Soms als ik bij MAF ben, 
help ik papa met wat klusjes. 
De laatste keer dat ik naar Maf 
ging, moesten we een vliegtuig 
inladen, dit deed ik samen met 
een collega van papa. Dan 
komen er mensen spullen 
brengen die moeten eerst 
gewogen worden en er moet 
een sticker op worden geplakt 
naar welke bestemming ze gaan. En als het vliegtuig is 
ingeladen dan kan het vertrekken naar zijn bestemming”. 

 
 

Hartelijke groeten uit Paramaribo, 
Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 
 
 

 Verjaardagen: 
•  13 augustus: Paulina 
•  17 augustus Jesse 
•  21 november Ezra 
•  24 maart: Sjaak 
•  13 april: Lucas 

  

 
fam.breen@outlook.com  
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Wat beelden  
uit  

Suriname 

 

Paulina om boodschappen Onderhoud aan een vliegtuig 

Gebed voor de vlucht 
Indianenmeisjes 

Boot van de indianen 

Een bevalling 

naast het vliegtuig 

Vliegtuig in het binnenland met uitdagend weer 

Een momentje  
ontspanning 

 

Jesse en Sjaak op weg naar school en werk Bijbelstudiegroep uit de kerk 

Een ijsje eten op de terugweg 

van school 


