
 
 

        
          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 13   -   Jaap en Mieke de With   -  Juli 2021 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Hier een bericht vanuit Zuid-Soedan! Na een goede 
vlucht zijn wij aangekomen in ons nieuwe land, onze 
nieuwe plek  om te wonen, wat echt voelt als leven in 
een Afrikaans dorp/stad .  We wonen hier  nu ruim 8 
weken en beginnen  al aardig  te wennen . Gelukkig 
kunnen we de warmte goed verdragen en het scheelt 
dat we in het regenseizoen zijn aangekomen waarin 
de temperaturen lager zijn. In het droge seizoen kan 
de temperatuur oplopen tot 40 graden. Nu is het 
dagelijks rond 30/35 graden. Van het regenseizoen 
merken we nog niet zo heel veel, want er valt 
misschien 1 á 2 keer per week een flinke regenbui. 
Het is gebruikelijker dat het in deze periode veel 
vaker regent. 
 

  
 

De eerste dagen van ons verblijf hebben we  in 
quarantaine gezeten vanwege covid-19. Een week 
waarin we als gezin met elkaar konden wennen aan 
ons  nieuwe huis en het leven op een compound.  
Halverwege de quarantaine kwamen onze spullen die 
we verscheept hadden... Dat was super snel!! En 
ontzettend fijn, want daardoor hadden we tijd om 
ons huis nog meer eigen te maken.  
 
  

 

  

 

Voor de kinderen was het helemaal ideaal: zij stonden 

te springen bij het zien van hun eigen spullen; de voor 

hen herkenbare dingen waren er weer! 

Jaap heeft zich in de eerste weken beziggehouden met 
kennismaken en met het eigen maken van de 
organisatie. Hij doet veel indrukken op en stukje bij 
beetje neemt hij wat taken op zich. Het is belangrijk 
om eerst een goed beeld te krijgen van de organisatie, 
zodat hij straks zijn job goed uit kan voeren. In de 
volgende nieuwsbrief hopen we hier uitgebreider op in 
te gaan. 
 
Het leven van Mieke bestaat op dit moment uit (de 
zorg voor) de kinderen en het huishouden. En dat is op 
dit moment genoeg. De warmte kost meer energie, 
waardoor dingen minder snel gaan, maar ook de 
kinderen vragen meer aandacht: van boekjes lezen, tot 
zwemmen, tot spelen op de ‘playground’ (de speeltuin 
op het compound). De nachten zijn nog redelijk 
gebroken, doordat de kinderen nog vaak komen; een 
vorm van aandacht die normaal is bij kinderen als er 
zoveel dingen veranderd zijn in hun leven. Gelukkig 
zien we hierin ook dat ze zich meer en meer thuis 
voelen en wennen aan de nieuwe omgeving. 

      
 

 
 

  
 
 

 



         

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 
Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, 
Kenya 

Mateo is al vrij snel gestart met school. Hij had er 

zoveel zin in, dus een gesprek met de school alhier 

was snel geregeld. Hij gaat naar de Juba Christian 

Academic (JCA), 3 ochtenden in de week van  9 uur 

tot 13 uur. Het is een kleine school, maar maakt  een 

enorme groei door: in 2019 waren er 11 kinderen en 

in september 2021 hopen er 22 kinderen te starten, 

wat ook inhoudt dat de school na de zomervakantie 

gaat verhuizen naar een nieuwe locatie.  

Thirza heeft nog wat meer moeite met wennen in 

haar nieuwe omgeving. Mogelijk start Thirza in 

september op de ‘pre-school’, maar dan moet zij zich 

meer comfortabeler voelen. Afgelopen week had zij 

een wen-ochtend.  Ze is verlegen en ervaart een 

taalbarrière, want in haar spel brabbelt ze hele 

verhalen zonder dat wij er iets van verstaan (zoals zij 

niets verstaat van het Engels). Mateo daarentegen 

praat hele verhalen in het Nederlands tegen 

anderen.  

Joachim is onze vrolijke kleine man en ontwikkelt 

zichzelf lekker. Hij begint te staan, is goedlachs en is 

voor alle nieuwe dingen in.  

 

Meestal gaan deze conflicten over vee en/of 
vergeldingsacties en is er best veel criminaliteit.  

Het leven op een compound ervaren we als fijn. We 

hebben redelijk veel privacy door de indeling van deze 

compound en hoe deze bewoond wordt.  De kinderen 

hebben een hele grote ‘tuin’ om in te spelen. Er is hier 

een trampoline, zip-line, schommels, klimwand en een 

zandbak, maar ook worden er heel veel rondjes 

gefietst door de kinderen. Er zijn op dit moment twee 

gezinnen met kinderen op het compound en in 

augustus hoopt er nog een gezin te komen. De 

kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd als onze 

kinderen, wat geeft dat ze heerlijk met elkaar kunnen 

spelen.  

  

Dank- en gebedspunten: 

• Voldoende energie om ons werk te kunnen 
doen 

• Om verder te mogen settelen en ons ‘thuis’ 
mogen creëren 

• Stabiliteit en onderlinge vrede in het land, en 

wijsheid voor de regering 

• Dat we in augustus geen vluchten hoeven te 

annuleren, omdat er door omstandigheden 

weinig piloten aanwezig zijn 

• Voor Jaap zijn werkzaamheden als hij contact 

legt met kerken, mission organisaties en 

NGO’s 

• Voor de  contacten die we al mogen hebben 

met onze collega’s en de lokale bevolking 

 

Het leven hier is in veel opzichten anders dan dat we 

gewend zijn. Een Nederlandse MAF collega heeft ons 

wegwijs gemaakt op de lokale  markt, waar we onze 

fruit en groente kunnen kopen. En mensen vinden 

het enorm leuk om hier blanke kinderen te zien (er 

zijn namelijk maar zeer weinig blanke gezinnen in 

Zuid-Soedan) en als Mateo mee gaat roept iedereen 

‘baby’ naar hem, want ja, alle kinderen worden hier 

‘baby’ genoemd. In de omgeving zijn allerlei ‘shopjes’ 

waar je verschillende producten kunt kopen. De 

prijzen verschillen soms wel eens, maar wat bij de 

ene goedkoper is, is bij de andere weer duurder. Dus 

het is soms even zoeken naar de juiste winkels, waar 

ze de juiste producten voorradig hebben want op = 

op. Maar alle producten zijn hier wel (een stuk) 

duurder dan in Nederland. Veel producten moeten 

namelijk geïmporteerd worden en komen via 

Uganda. Hoewel Zuid-Soedan best wel  vruchtbaar is, 

komen maar weinig producten naar de stad. Dit 

omdat de wegen  te gevaarlijk zijn.  

In Juba zelf is het prima wonen. We voelen ons vrij 

en veilig genoeg om ons met de auto te verplaatsen 

binnen de stad. Maar we horen wel verhalen vanuit 

het binnenland dat er onrustige regio’s zijn. 
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