
In deze nieuwsbrief willen we mededelen dat 
wij eind dit jaar terug hopen te keren naar 
Nederland. Om verschillende redenen zijn we dit 
gaan overwegen en uiteindelijk hebben we, in 
goed overleg met MAF, eind vorig jaar het 
besluit genomen om te vertrekken bij het MAF 
Zuid Soedan programma.  

In 2009 zijn we met onze jonge kinderen 
vertrokken naar Madagaskar, waar we drie jaar 
met plezier gewerkt en gewoond hebben. In 
2012 vertrokken we naar Zuid Soedan. Nu 
wonen de 2 oudste kinderen in Nederland en is 
de jongste aan zijn laatste jaar bezig op de 
boardingschool in Kenia. We hebben in de 
afgelopen 13 jaar veel meegemaakt en relaties 
opgebouwd met mensen uit allerlei landen, 
maar vooral met de Zuid Soedanese collega’s. 
Bastiaan heeft veel opgebouwd en uitgebreid 
aan het Zuid Soedan programma en er zijn nog 
steeds projecten in ontwikkeling.  

In 2012 bestond het MAF team uit 3 
internationale en 10 lokale medewerkers. Nu, 10 
jaar verder, zijn er 16 internationale en 38 lokale 
medewerkers. Waar we begonnen met 1 prefab 
kantoor, werken we nu in een mooi kantoor, 
waar ieder zijn eigen bureau en computer heeft. 
Er zijn 11 huizen gebouwd en er zijn 6 huizen en 
hangar in aanbouw. Na de eerste uitbraak van 
de burgeroorlog in Zuid Soedan in 2014 begon 
Corina met de vredes- en verzoeningsworkshops 
en  ondertussen is dit een MAF project 
geworden waardoor het team nu ook naar 
moeilijk bereikbare plaatsten vliegt om 
workshops te geven. 

We hebben ook moeilijke dingen meegemaakt, 
zoals de twee evacuaties naar Kenia vanwege de 
hevige gevechten. We hebben het land zien 

veranderen van nieuwe natie met hoop op 
voorspoed naar een land waar soldaten met 
geweren en pick-ups met machinegeweren het 
straatbeeld domineren. We zijn dankbaar voor de 
vele hulp die er via MAF vluchtten gegeven is en nog 
steeds wordt gegeven en voor de persoonlijke hulp 
die wij aan velen konden geven. Maar we worden 
ook regelmatig geconfronteerd met onze 
beperkingen in het geven van hulp en ondersteuning 
aan mensen in moeilijke en verdrietige situaties. We 
denken bijvoorbeeld aan de vele mensen die op 
straat leven en aan de bedelaars,  maar ook aan 
bijvoorbeeld vrouwen die Corina sprak die verkracht 
waren en aan anderen die verschrikkelijke dingen 
hebben meegemaakt. 

Ondanks deze frustraties zien we ook vooruitgang; in 
Juba worden meer en meer wegen geasfalteerd, er is 
elektriciteit gekomen en er worden nu 
waterleidingen aangelegd. Ook worden de huizen 
van onze lokale medewerkers bijvoorbeeld steeds 
beter. 

De beslissing om hier weg te gaan was een hele 
moeilijke omdat 'de oogst wel groot is, maar er 
weinig arbeiders zijn’ en wij onze taak daarin 
duidelijk zien. We zullen het zeker gaan missen en 
willen actief bij de zending betrokken blijven, maar 
hoe dat vorm gaat krijgen weten we nog niet. We 
hebben nog een aantal maanden om onze komst 
naar Nederland voor te bereiden als het gaat om een 
huis, een baan etc. We hebben zin in een nieuwe 
uitdaging in ons leven en zoeken nog woonruimte. 

Ook is het soms goed voor het MAF programma dat 
er een nieuwe wind waait, onder nieuwe leiding. We 
hebben Gods leiding vaak gezien in het werken en 
wonen in Zuid Soedan en we mogen erop 
vertrouwen dat dit alles in Gods handen is en blijft. 
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Elke morgen rond half 7 

horen we mannen met elkaar 

praten bij de poort, zij staan 

te wachten op werk. Op de 

MAF compound wordt er 

door veel mannen heel hard 

gewerkt, er worden 

meerdere huizen/

appartementen bij gebouwd. 

In Zuid Soedan wordt veel 

gedaan door mankracht, er 

zijn weinig machines. Tijdens 

het storten van de vloeren is 

er geen betonauto met een 

slurf, maar lopen er vele 

mannen heen en weer om 

het beton in kruiwagens van 

de molen naar de plaats te 

brengen waar het gestort 

wordt. Als het omhoog moet 

gaat dat handmatig met 

emmers. Het lijkt een soort 

mierennest, het gaat kriskras 

door elkaar en iedereen weet 

wat hij moet doen. De een 

zeeft zand, de ander schept grind en samen met 

cement gaat dat handmatig in de betonmolen en 

vervolgens wordt het via emmers of kruiwagens 

gestort. Daar staan ook weer mannen te wachten 

om het aan te trillen enz. Dit wordt zo handmatig 

gedaan omdat mankracht veel goedkoper is dan 

machines.  

Het is hard werken, zeker in de hitte, maar het heeft 

ook een mooi effect want er zijn zo meer gezinnen 

die salaris ontvangen voor eten, schoolgeld etc. Er 

komen langzaam meer machines in Zuid Soedan, 

maar vaak zijn er onderhoudsproblemen, missen er 

onderdelen als er iets kapot gaat of ontbreekt het 

aan kennis en/of technisch personeel om het te 

repareren. Daarom zien we ook veel vrij nieuwe 

auto’s en machines stilstaan onder het stof, of 

rondom begroeid met gras.  

Bouwen in Zuid Soedan 



 

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie de Waal. 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 Bastiaan & Corina als supporter wilt 

ondersteunen dan kunt u zich aanmelden via de website van www.maf.nl. Wijzigingen (adres, email supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl . 
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Mondkapjes, handen wassen en geen handen schudden waren dagelijkse hande-
lingen, maar langzaamaan verdwijnt dit weer. Over Corona zien en horen we niet 
veel in Zuid Soedan. Er wordt veel gespeculeerd wat de oorzaak hiervan zou kun-
nen zijn en waarschijnlijk spelen een heleboel factoren hierin mee.  Niet alle men-
sen gaan testen of kunnen getest worden als ze ziek zijn. De mensen zijn ook aar-
zelend om zich te laten testen; ze vertrouwen de test niet of zijn bang om in 
quarantaine te moeten, want hoe doe je dat als je met 6 of meer mensen in een 
huis/hut met maar 1 of 2 ruimtes woont?  

Ook zijn er niet veel meer begrafenissen dan voorheen. Over het algemeen sterven 
mensen hier aan malaria of door geweld, het officiële sterftecijfer aan Corona is 
heel laag. De noodzaak van vaccineren ziet men daarom ook niet. Zo is er in juli een hele lading 
vaccinaties doorgestuurd naar Kenia. 

 

70% van de bevolking is onder de 35 jaar, mensen zijn veel buiten en de hoge temperatuur kan 
ook invloed hebben. Veel mensen hebben geen (lange) behandelingen van onderliggende 
ziektes omdat de gezondheidszorg daar niet naar is. Daardoor sterven mensen eerder aan hart- 
en vaatproblemen, of diabetes etc.  

Zo kan ik nog wel even doorgaan over mogelijke redenen waarom er weinig Corona wordt ge-
zien hier in Zuid Soedan. Iedereen is er dankbaar voor en het hoe en waarom zal misschien nooit 
of pas veel later worden onderzocht door wetenschappers.  

De Heer 

houdt de 

wacht over je 

gaan en je 

komen van 

nu tot in  

Eeuwigheid 

Psalm 121:8 

Onze trouw psalm 

Hartelijke groeten Bastiaan en Corina de Waal 

CORONA 
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de verschijning van deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt dankzij de adverteerders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de TFC 

Deze zomer is het 12 jaar geleden dat fam. de Waal voor MAF uitgezonden werd naar Madagaskar. 

Een aantal jaren later in 2012 vertrokken ze naar Zuid-Soedan waar ze tot op heden hebben gewoond 

en gewerkt. Een bijzondere en waardevolle tijd waarin voor MAF Zuid-Soedan veel tot ontwikkeling is 

gekomen. Het is ook een intensieve periode geweest, waar veel op hen af is gekomen.  Nu is de tijd 

gekomen om terug te keren naar Nederland. Een hele verandering om van Afrika te verhuizen naar 

Nederland en hier een bestaan op te gaan bouwen. In de komende periode van voorbereiding op te-

rugkeer, afscheid nemen en transitie willen we u als trouwe supporter vragen hen in uw gebeden te 

gedenken. Voor een vervanging van Bastiaans functie als manager en voor opvolging van het 

Peace&Reconciliation project in Zuid-Soedan. Daarnaast willen we u vragen uw financiële support 

voort te zetten. In een volgende nieuwsbrief zullen we meer informatie geven over de terugkeer en 

wat dit voor u als supporter betekent.  

Hartelijke groet namens het thuisfrontteam, Judy Rijnhout 

 


