
Na een fijn verlof, waarin we helaas niet zoveel van jullie hebben ontmoet als we eigen-

lijk zouden willen, zijn we nu alweer bijna 3 maanden in Liberia. Hoogste tijd om iets 

over ons leven hier te delen. 

MAF programma in Liberia 

Het MAF programma vliegt hier met 2 Cessna Caravans. We  

vliegen veel voor de lokale kerk en internationale NGO’s.  Iedere 

week vliegen we een vaste route naar het zuid-oosten van het 

land. Op dit moment zijn er 7 lokale en 7 internationale stafleden. 

Het programma is flink aan het uitbreiden en dit brengt veel druk-

te met zich mee. Er moeten dagelijks veel beslissingen worden 

genomen. Johan is dan ook vanaf het begin erg druk. Gelukkig 

houdt hij van uitdagingen, maar het is erg belangrijk om zijn  

grenzen te bewaken, want er ligt altijd werk op hem te wachten. 

 

Reinate is de laatste weken druk bezig geweest met een aantal 

andere MAF vrouwen om een huis voor te bereiden voor een nieu-

we familie. Samen hebben ze de stad door gestruind op zoek naar 

o.a. meubels en keukenspullen. Een leuke manier om de stad wat 

beter te leren kennen. 

Daarnaast helpt ze iedere vrijdagochtend op een kleuterschool op 

de compound. Het is een klein klasje met kinderen die op onze 

compound wonen. Het leuke is dat ze uit allerlei verschillende  

landen komen, van Liberia tot Zwitserland en van Congo tot  

Amerika. Ook al is het een kleine klas, de kinderen zijn jong en de 

Liberiaanse leraar kan een extra paar handen gebruiken. Zo zijn er 

op alle dagen ‘helpers’ en Reinate is er daar één van. Dit is tot het 

einde van het schooljaar, terwijl ze zich verder settelt en oriënteert 

waar ze eventueel op de Radiologie zou kunnen werken. 

Settelen 

Vaak krijgen we de vraag of we al gesetteld zijn. Dat blijft altijd een 

lastige vraag om te beantwoorden. Ja, we voelen ons gesetteld in 

het team, we kunnen de weg in de stad naar verschillende winkels 

vinden. Zelfs het verkeer begint al een beetje te wennen. (We  

waren best al wel aan het chaotische verkeer hier gewend, maar 

het verkeer is hier echt nóg chaotischer dan in de vorige landen.)  

 

 

 

Goed settelen vraagt echter veel meer tijd. Dit betekent o.a. het 

opbouwen van relaties, het vinden van een fijne kerk en het thuis 

voelen op je plek. Onze spullen zijn nog steeds onderweg. We  

gebruiken nu spullen van de zogenaamde MAF-kit, deze spullen 

zijn speciaal voor deze overgangsperiode waarin je eigen spullen 

nog niet aangekomen zijn. Het hebben van je eigen spullen, klinkt 

misschien heel materialistisch, maar helpt zeker met het thuis  

voelen in je huis.  

Iedere keer weer komen we erachter hoe belangrijk het is om de 

taal te spreken, of in ieder geval te begrijpen. Liberiaans Engels 

klinkt heel anders dan het Engels dan wij gewend zijn. Over het 

algemeen spreken ze ‘normaal’ Engels tegen ons, maar dan wel 

met een zwaar Liberiaans accent. Ze verkorten bijna alle woorden 

en soms gebruiken ze woorden op een andere manier. In de loop 

van de tijd zullen we er wel meer van gaan verstaan. ‘Small, 

small’ (klein, klein) zeggen ze dan, wat betekent dat langzaamaan, 

met kleine stapjes, we er wel zullen komen.  
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‘Kerst lunch’ met het team in de hangaar 

In de spits worden 

er aan alle kanten 

‘rijbanen’           

toegevoegd 

Je ziet van alles 

onderweg 



Compound 

Hiervoor hebben we altijd op een afgesloten compound gewoond. Deze compound is niet 
helemaal afgesloten en er komt bijna elke dag wel iemand op onze deur kloppen om  
bananen of tomaten en komkommers te verkopen. Leuk en een mooie manier om deze 
mensen te helpen. Tegelijkertijd betekent een open compound ook nieuwe uitdagingen. 
Hoe ga je er bijvoorbeeld mee om wanneer mensen, of je ze nu kent of niet, op je deur 
kloppen omdat ze geld nodig hebben. 
Deze compound is een gedeelde compound met andere organisaties. Het is bijna meer 
een gemeenschap. Zo staan er ook scholen, een ziekenhuis en een kerk op. Doordat het zo 
groot is, en groen, kunnen we eind van de dag heerlijk een rondje lopen. Hoewel we zelfs 
als de zon bijna ondergaat nog steeds bezweet thuis komen… Aan één kant grenst de 
compound aan de oceaan. Dit geeft prachtige zonsondergangen. Aangezien er verder ook 
hier in Liberia niet veel te doen is om te ontspannen en op te laden, zien we onze  
compound echt als een zegen. 
 

Wilt u met ons meedanken... 

• Dat we een fijn verlof mochten hebben en onze families konden ontmoeten 

• Dat we merken dat we langzaam beginnen te settelen 

• Voor het fijne team waar we mee samen mogen werken 
 

Ons grootste dankpunt is dat we door alles heen mogen ervaren, Hij is erbij.  

“U omsluit mij van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. Dit is mij te wonderlijk, te hoog, ik 

kan er niet bij.” Psalm 139:5,6 
 

Wilt u met ons meebidden... 

• Voor wijsheid voor Johan bij alle beslissingen die hij keer op keer moet maken 

• Voor energie, lichamelijk en geestelijk, terwijl we wennen aan het klimaat en de 

nieuwe cultuur 

• Dat we een fijne kerk mogen vinden 

• Dat onze spullen goed aan mogen komen 
 

Met hartelijke groet, Johan en Reinate 

 

Vanuit de TFC 

Verlof 

Wij willen u als TFC  hartelijk danken voor u meeleven een aanwezigheid bij zendings-

avond in Dordrecht en de ontmoetingsavond in Voorthuizen. Het waren gezellige en  

waardevolle ontmoetingen voor ons, maar ook voor Johan en Reinate. Fijn dat ze deze 

herinneringen mee kunnen nemen hun nieuwe plek! 

 

Wijnactie 

Natuurlijk ook veel dank voor de deelname aan onze wijnactie!  

We hebben dit jaar weer veel wijn kunnen verkopen en onder-

steunen daarmee het werk van Johan en Reinate.  

  

“Proef en geniet van de goedheid van de Heer, gelukkig de mens 

die bij Hem schuilt” (ps 34:9) 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. 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 Johan & Reinate  

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 Brugmans gaat. 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop                                       

06-10979636 

tfcbrugmans@gmail.com 

 

Postadres in Liberia                      

Johan en Reinate Brugmans             

C/o MAF, P.O. Box 763                                               

1000 Monrovia-10                                    

Liberia          

johanenreinate@gmail.com 

Supporten? Zeg uw steun toe via 

www.maf.nl/brugmans 

Bankrekeningnummer :  

NL88 ABNA 0612159671,             

t.n.v. MAF Nederland                   

o.v.v. Steunfonds Brugmans 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord 

door Drukkerij RAD, Dordrecht 
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