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Beste familie, vrienden,
(oud)collega’s en belangstellenden,
In november 2019 ben ik geselecteerd door
Mission Aviation Fellowship (MAF) als
bushpiloot. Hier ben ik erg blij mee omdat ik
een schakeltje wil zijn in het brengen van
hulp en hoop naar slecht bereikbare plaatsen.
Graag wil ik u informeren en vragen om deel
te zijn van dit avontuur.

Ik genoot van mijn baan als docent aan de
Vrije Universiteit, van het samenwerken
met collega’s en van vriendinnen om de hoek.
Waarom dan gaan? Als je een kastanje in de
grond stopt wordt hij vies, gaat hij stuk en pas
dan wordt het een boom. Het plan voor een
kastanje is niet comfortabel, maar wel
prachtig mooi. Ik heb de kastanje van mijn
leven in vertrouwen aan God gegeven. Wie
het lastig vindt dat ik wegga...ik hoop dat u
iets van de boom zult gaan zien.

Even voorstellen
Hulp is onder...weg
Ik ben Rebekka Verheij, geboren in 1986 te
Streefkerk en woonachtig in Groot-Ammers.
Ik houd van mijn familie, vrienden, vliegen,
kinderen, natuur, sporten, lesgeven en
analyseren. Ik vind het belangrijk dat mensen
liefdevol met elkaar omgaan en dat er
omgezien wordt naar mensen in nood.

Motivatie
Iedereen heeft talenten gekregen om de
wereld mooier te maken. Ik ben christen en
vanuit mijn relatie met God kreeg ik sterk de
indruk dat mijn plek niet langer in Nederland
zou zijn en dat ik mensen mag gaan helpen
door te vliegen. Ik vond het niet makkelijk.
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Mayday, mayday, mayday! Dat is wat je in de
luchtvaart hoort als er iemand in nood is. Wat
nu als er een roep om hulp is en iemand die
bereid is om te helpen? Dan zijn er toch
mogelijkheden? Niet altijd. Op verschillende
plekken op aarde zijn er geen fatsoenlijke
wegen om mensen met hulp te bereiken.
Jungle, moeras of bergen versperren de
weg…en de hulp. Gelukkig zijn jungle, moeras
en bergen geen probleem voor een vliegtuig.
MAF is een organisatie die vliegdiensten
aanbied aan meer dan duizend organisaties
om mensen te kunnen bereiken met
medische zorg, het evangelie, voedselhulp,
ontwikkelingshulp en scholing.
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Goede training is van levensbelang
Instrument
rating

Voorbereiding

NGO safety
training
Ervaringsvluchten

Bestemming onbekend
Bijbelschool
Waar ik naartoe ga is nog niet bekend. Als ik verder ben in de
opleiding wordt door MAF gekeken waar de grootste behoefte
aan een piloot is, wat ik aankan op vliegtechnisch gebied en
waar ik het beste pas. MAF doet dan een voorstel. Het wordt in
ieder geval een land met slechte bereikbaarheid over de weg.

Terrain flying
CPL
(brevet 2)

Thuisfrontcommissie
Ik ben erg dankbaar voor mijn thuisfrontcommissie. Deze
bestaat uit een aantal mensen die mij ondersteunen bij de
voorbereidingen en ook straks als ik in het buitenland woon.

MAF
procedures

Op de hoogte blijven?
Vliegen voor MAF doe je niet alleen.
Wilt u betrokken zijn? U kunt zich
aanmelden voor de nieuwsbrief op
www.maf.nl of mijn belevenissen
volgen op www.bereikbaarmaken.nl
In de volgende nieuwsbrief kunt u
lezen over de NGO safety training.
Alvast bedankt voor uw interesse.
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Hoewel ik al in het bezit ben van een brevet ben ik nog lang
niet klaar om voor MAF uitgezonden te worden. Vliegen voor
MAF vergt de nodige training op vliegtechnisch, cultureel en
geestelijk gebied. De verwachting is dat ik aan het einde van
2020 klaar zal zijn om uitgezonden te worden.
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