
 
 

        
          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 14   -   Jaap en Mieke de With   -  Oktober 2021 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
 

Niet heel lang na onze aankomst in Zuid Soedan is Jaap 
begonnen met zijn werk binnen MAF Zuid Soedan als 

Partnership and Development Manager. Voor het team 
was dit al enkele jaren een groot verlangen om deze 

functie te hebben, want het programma is druk en 
iedereen is druk. Eigenlijk té druk om contacten te 

onderhouden en tijd te hebben om in gesprek te blijven 
over de behoeften van organisaties/ NGO’s/ kerken en 

hoe MAF Zuid Soedan hier in kan voldoen. Jaap gaat er 
veel op uit om deze mensen op te zoeken en met hen in 

gesprek te gaan. Dat dit niet altijd makkelijk is, komt ook 
doordat er geen goed adressensysteem bestaat in Juba: 

waar wij straatnamen en huisnummers hebben, komt het 
regelmatig voor dat we hier alleen de wijknaam als adres 

hebben en soms nog een bloknummer. En ja, als er meer 
dan 100 bloknummers zijn en er geen kaart is, ben je 
soms wel eens aan het zoeken. 

 

   
 
De gesprekken leveren soms mooie contacten en 
gesprekken op. En zelfs in de korte periode dat Jaap in 

het land is, mocht het tot eerste resultaten leiden.  

 
  

 

  

 

Jaap heeft ook de taak om voorstellen voor speciale 

projecten te schrijven, zodat organisaties of bedrijven die 
MAF een warm hart toe dragen deze speciale projecten 

direct financieel kunnen ondersteunen.  
 

Een eerste projectvoorstel kwam voort uit een gesprek 
met een zendingsorganisatie  die in de binnenlanden 

werkt. Er is namelijk een positieve trend dat steeds meer 
Afrikaanse zendelingen het zendingswerk overnemen van 

de westerse zendelingen.  
 

 
 

De kerken die hen ondersteunen hebben helaas vaak 
weinig financiële middelen beschikbaar. Deze zendelingen 

worden belemmerd in hun werk, door visaregistratie bij 
de overheid (wat maandelijks wijzigt), onveiligheid op de 
wegen in Zuid Soedan (dagelijks zijn er overvallen, 

berovingen in het binnenland) en onvoldoende financiële 
steun om toegang te hebben om met het vliegtuig te 

kunnen reizen. Daar zijn sinds het laatste jaar de COVID-
19 reis restricties bijgekomen, iets wat tijd en extra geld 

kost. Als MAF hebben we besloten om hen daarom tegen 
een gereduceerd en voor hen betaalbaar tarief te vliegen, 

en hierdoor bij te dragen aan het vergroten van de impact 
van hun zendingswerk.   

 
      
 

 
 

  
 
 

 



         

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 

‘Voor de crisis’ 
Het is woensdagavond. Ik, Jaap, zit vanaf maandag in 

Malakal. Malakal was vroeger de tweede grootste plaats 
in Zuid Soedan. ‘Voor de crisis’ deze woorden heb ik 
heel wat gehoord in de afgelopen dagen. Men bedoelt 

dan de crisis in 2015, waar Malakal enorm werd 
getroffen door de burgeroorlog in Zuid Soedan. Als ik 

er zo over nadenk is het voor mij onvoorstelbaar hoe 
een stad zo 50 jaar teruggeplaatst is in de tijd. ‘Voor de 

crisis’ was er elektriciteitsnetwerk, nu is er een enkele 
aggregaat die je alleen ’s avonds hoort. ‘Voor de crisis’ 

was er een busstation waar busjes de hele dag af en aan 
reden, nu is er geen bus, auto of truck te bekennen; de 

enkele auto’s die je tegenkomt in de stad zijn van 
hulporganisaties of van de gouverneur. Alle wegen die 

er ‘voor de crisis’ waren, zijn kapot gemaakt om 
vervoer tijdens de burgeroorlog zo moeilijk mogelijk te 

maken. En zo kunnen we nog veel meer voorbeelden 
aanhalen van ‘voor de crisis’. 

 
In deze stad zijn we deze week om een Peace and 
Reconciliation training (vrede en verzoening) te geven. In 

juli ontvingen we van de landelijke Presbyteriaanse kerk 
in Zuid Soedan een brief met de vraag of we jeugd en 

jeugdleiders naar de hoofdstad konden vliegen voor een 
Peace and Reconciliation training, zodat zij dit weer 

kunnen uitdragen in hun gemeenschappen. Deze 
aanvraag kwam op mijn bureau. Al snel werd duidelijk 

dat de kerk weinig tot geen financiële middelen had om 
de  vliegkosten te betalen en dat de nood voor deze 

training hoog was. Tijdens mijn eerste gesprek met 
deze kerk heb ik het voorstel gedaan om de training 

niet in de hoofdstad Juba te doen, maar juist in de 
gemeenschappen/ dorpen. MAF Zuid Soedan heeft 

trainers die deze training geven, een donateur wil de 
vliegkosten betalen en er kunnen veel meer mensen 

getraind worden, dit heeft een grotere impact. En dus 
zit ik nu in Malakal.  
 

De training Peace and Reconciliation behandelt 
onderwerpen als de reden van ons bestaan, zonde en 

schuld, vooroordelen, wat zijn we kwijtgeraakt, 
wonden en het helingsproces. De groep bestond uit 

met name jongeren van diverse stammen en kerken, uit 
de stad en uit het vluchtelingenkamp hier 2 uur lopen 

vandaan. Op de laatste dag, een dag van verandering, 
staan onderwerpen centraal zoals belijden van schuld, 

vragen van vergeving, het waarderen van anderen door 
te zeggen waar ze goed in zijn en wat je ze toewenst. 

Als laatste krijgen ze de Zegen mee.  
 

Vrijdagmorgen voor vertrek naar huis, loop ik nog door 
de stad Malakal heen. Ogenschijnlijk is er niets 

veranderd, maar toch weet ik dat deze jongeren niet 
alleen meer kijken naar wat ze door de crisis zijn 
kwijtgeraakt, maar wat ze door Christus hebben 

overwonnen.  
 

We hebben 240 Bijbels naar Malakal kunnen vliegen en 
uitdelen. Er is een groot tekort aan Bijbels door ‘de crisis’.  
 
Ons gezin 

Als gezin hebben we onze draai gevonden in Zuid Soedan. 
We hebben onze eerste RnR (Rest and Relaxation) gehad, 

dat betekent dat we alweer meer dan 14 weken in Zuid 
Soedan zijn. Het voelde best een beetje vreemd  toen we 

weer landden in Juba: het gevoel weer “thuis” te zijn, 
terwijl Juba nog redelijk onbekend is. De kinderen hebben 
het naar hun zin en zijn halverwege september gestart met 

school. Tijdens de vakantieperiode is de school verhuisd, 
dus voor zowel Mateo als Thirza een nieuwe school. Maar 

de school is groter geworden (door de verhuizing ook qua 
locatie). Mateo en Thirza zitten in een groep van 8 

leerlingen. De school telt nu 22 kinderen. En de school 
hoopt nog meer te groeien in de toekomst, doordat er 

meer (jonge) gezinnen naar Zuid Soedan komen. De 
school is nog steeds onvoldoende voorzien in 

leerkrachten.  
Mieke is nog veel te vinden in en rondom huis. Ze zorgt 

voor  de kinderen en het huishouden. Daarnaast is Mieke 
steeds wat vaker in de schoolbus te vinden om de 

kinderen van en naar school te brengen.  
 

Dank- en gebedspunten 
▪ Voor verandering in Malakal in het leven van jongeren, 

maar ook in trainingen die nog komen. 

▪ Voor goede gesprekken tijdens het werk van Jaap, 
creativiteit en denken in mogelijkheden. 

▪ Dat het goed gaat met ons als gezin. 
▪ Voor de steun door gebed en de financiële steun, die 

we nodig blijven hebben. 
▪ Voor de kinderen die met plezier naar school gaan en 

de Engelse en Nederlandse taal blijven ontwikkelen. 

 
 

http://www.maf.nl/
mailto:flyingwith@outlook.com
http://www.maf.nl/dewith
http://www.facebook.com/FlyingdeWith/

