
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangaar  

Momenteel staat de Cessna Caravan uit 

Tsjaad in onze hangaar voor het vervangen 

van al het oude radiowerk. Een enorme klus 

waar we tot begin juni gelukkig nog 

gespecialiseerde hulp van onze Zweedse 

radiomonteur voor hebben. Na deze klus 

gaat hij weer in Zweden wonen, zijn gezin is 

daar inmiddels alweer. Een aantal van onze 

piloten helpen het Tsjaad-team nu ook met 

vliegen, omdat zij ons vliegtuig gebruiken in 

ruil voor degene die hier in onderhoud is. 

Mark (een Engelse monteur die hier 10 jaar 

heeft gewoond en gewerkt met zijn gezin) is 

naar Liberia verhuisd met zijn gezin en is 

daar nu de hoofdmonteur. Geert, die vanaf 

oktober bij ons is voor zijn stageperiode, 

vertrekt ook begin juni. Onze Operationele 

Manager gaat ook in juni terug naar 

Amerika. Een aantal van hun kinderen 

hebben gespecialiseerd onderwijs nodig, wat 

hier helaas niet mogelijk is. Dus het is 

opnieuw een tijd van afscheid nemen. 

 

 

 

 

 

 

Wat een super fijne verlof tijd hadden we 
trouwens. Omdat we sinds begin oktober 
alweer hier terug zijn, lijkt het alweer ver 
weg, maar we hebben het goed gehad. 
Genoten van alle bezoekjes en fijne 
gesprekken. Onze moeders en andere 
familie zien, vertellen over ons werk, 
luisteren naar de verhalen van hoe het nu 
met jullie gaat. We hebben niet iedereen 
kunnen zien/spreken, omdat onze 
agenda al heel snel elke dag wel iets had, 
maar dat komt dan hopelijk de volgende 
keer wel. 
 We realiseren ons ook dat we geluk 
hadden om er te zijn in een periode 
waarin er de mogelijkheid was om dingen 
te kunnen doen. Voor ons was vooral het 
s avonds weg kunnen en het vrij bewegen 
zonder overal een masker op te moeten 
even heel fijn. Terug in Kampala was de 
avondklok van 19.00 vooral even 
omschakelen, en natuurlijk het niet meer 
gewoon rond kunnen fietsen. We zijn 
toch echt nog wel Nederlanders die het 
fietsen erg missen als we dat niet kunnen 

doen 😊. 
 

 

Kampala, December 2021 

Dit keer hopen we dat deze brief op tijd bij jullie 
aankomt, om jullie op deze manier een hele goede 
Kerst tijd toe te wensen. 
 
Alweer een kerst in NL met maatregelen wat COVID 

betreft en voor velen heel veel onzekerheid wat de 

nieuwe variant omicrom betreft. Voor een organisatie 

waar reizen onderdeel is van het werk wat we doen, 

waar gezinnen wachten op kinderen die voor kerst 

langs komen, of waar we als MAF bezoeken plannen 

van organisaties die medicijnen komen brengen of 

kerken komen bouwen is het allemaal wel weer veel 

onzekerder geworden. ( Hopelijk is er snel meer 

duidelijk over wat deze variant doet)  

We bidden zelf vooral voor vrede en respect voor 

elkaar in deze gecompliceerde tijd,  dat we  vooral 

eenheid kunnen later zien, in plaats van ruzie maken 

over dingen. Dus het ‘’Vrede op aarde’’ van het 

engelen gezang HEEL lang geleden, is nog net zo 

actueel nu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

            

 

Ke  

Een van de passagiers die we regelmatig vliegen tussen 

Oeganda en Congo is Kenneth. Hij en zijn familie 

werken met Eden Mission (nadat ze 10 jaar bij 

Compassion hadden gewerkt). Deze organisatie 

ondersteunt mensen in Oost Congo die financiele hulp 

nodig hebben en leren hoe ze  zichzelf kunnen gaan 

onderhouden, en daarbij krijgen ze altijd training op 

geestelijk gebied .  Door met MAF te vliegen voelt hij 

zich veel veliger, omdat de weg vaak erg onveilig is, en 

onbegaanbaar in de regentijd. 



Regen Afgelopen week was er zo ontzettend veel regen op 1 ochtend, 

Kees deed er 2 uur over om met zijn monteursteam bij ons 

vliegveld/hangaar te komen (de afstand is 14 kilometer). De 

doorgaande weg van Kampala naar Entebbe was op het laagste punt 

onder water gelopen en er was een truck omgevallen. Door de enorme 

hoeveelheid verkeer veroorzaakt dat meteen ontzettende files. Toen ik 

er een uur later ook langs reed, deed ik er nog net zolang over. (Ik 

vertelde de mensen in het kantoor hoever ik had kunnen reizen door 

Nederland in 2 uur!) Behalve het onderlopen van wegen is het 

natuurlijk altijd meteen veel erger voor mensen die hun huizen wat 

lager in Kampala hebben gebouwd. En inderdaad waren er in één van 

de wijken ook een heleboel huizen weggeregend. De politie heeft ook 

een aantal keren een waarschuwing uitgestuurd dat vooral 

schoolgaande kinderen erg op moeten passen als ze door de regen 

lopen. Als het heel hard gaat, kunnen ze gemakkelijk meegesleept 

worden door het stromen van het water en de meeste kinderen hier 

kunnen helaas niet zwemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We hopen ERG voor iedereen dat hier in Januari de 
scholen eindelijk weer open gaan. Wat een lange weg is 
dit geweest voor velen, met flinke negatieve gevolgen 
in veel opzichten. We zijn bang dat de realiteit voor heel 
veel kinderen/jong volwassenen betekent dat terug 
gaan naar school geen optie is. Financieel, of omdat er 
een zwangerschap ‘tussen’ is gekomen of omdat er in 
plaats van geld voor scholing geld nodig was om te 
overleven. 
Een duidelijk artikel ( in het engels ) hierover stond deze 

week op BBC world nieuws, 

https://www.bbc.com/news/world-africa-59507542 

Doordat we nog steeds doorgaande hulp hebben vanuit 

Nederland kunnen we ruim 20 gezinnen elke week de 

basis van hun maaltijden geven. Met kerst gaan we er 

wat extra dingen bij geven, zodat het een Oegandees 

kerst pakket wordt; het lening project met 5 gezinnen 

blijft ook zo goed gaan! 

 

 

Een van de gezinnen die we elke week 

kunnen helpen met maismeel en bonen. 

En toen was er al weer bijna een heel jaar 

voorbij. Voor het eerst sinds we kinderen 

hebben zullen er geen kinderen bij ons 
zijn tijdens kerst/oud en nieuw. Maar 
omdat er verschillende nieuwe mensen in 
ons team zijn, die voor het eerst hier zijn, 
zullen we onze tijd zeker gezellig maken 
met/voor anderen. 
Niemand weet wat het komende jaar  
gaat brengen, wel weten we dat God  bij  
ons is, bij ons allemaal: Gezegend 2022!! 
 

Hartelijke groet,Kees en ilonka 
 
 
 
 
 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden 

van de ervaringen van de familie  Barendse. 

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 Kees & Ilonka  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 TA Twello. 

Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat. 

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: +256772772092 (= mijn 
what s app nummer!)   en Kees: +256 772767462   of schrijf: ilonka.barendse@mafint.org  
facebook: keesandilonkabarendse        http://www.maf.nl/staf/fam-barendse  
Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427  

Email: karin.hartgers@kpnmail.nl 

Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse 

 

Deze uitzending  wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD.  

Deze keer extra aandacht voor wat speciale mensen, en we 
zullen er ongetwijfeld een aantal vergeten, die ons al vele 
jaren een extra steuntje (of veel/grote steun) in de rug 
geven op allerlei gebieden: Ons TFC: Alida,  Andrea, Karin en 
Mirjam; de VEG Elburg zendingcommissie: Gerda, Marjan 
en alle anderen; de SZD: Janneke, en nu Jonne, Anja, Klaas 
en anderen. MAF NL: Reina en het hele team. En natuurlijk 
iedereen die ons met gebed en financieel ondersteunt: al 
heel veel jaren, of met af en toe, of nog maar net. Wat een 
bijzondere mensen hebben we om ons heen staan: ‘’What 
would we do without you’’! DANK! 

Als organisatie gaan we door flink wat veranderingen heen. In het Internationale leiderschap team  zijn er 
mensen bijgekomen en nemen er ook mensen die al lang bij ons werken afscheid. Doordat we zelf 
natuurlijk ook al erg lang een onderdeel zijn van het team zien we dit soms wel even wel als ‘’hoe zal het 
allemaal gaan in de toekomst’’.  In de hangaar is Kees zijn  collega Andy na 8 jaar terug verhuisd naar 
Schotland and Dave, zijn radio- monteur-collega is nu onderdeel van het team in Liberia.  Als hangaar 
team hebben we de afgelopen maanden het vliegtuig voor ons nieuwe programma in Guinea 
klaargemaakt! De toestemming om daar te gaan vliegen is deze week gegeven, en begin volgend jaar zal 
het vliegtuig er heen verhuizen om de kerk en zendingsorganisaties en NGO s te gaan helpen met veilig 
transport. Mooi om vanuit Kajjansi zo ook bij dat nieuwe programma betrokken te zijn. 
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