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In september was de nieuwsbrief af en klaar om te 
versturen. Toch is hij nooit bij u aangekomen... In deze 
nieuwsbrief vertellen we u de reden en brengen we u op 
de hoogte van ons algemeen wel en wee. 
 
In de nacht van zaterdag 25 september zijn wij helaas 
het slachtoffer geworden van een gewapende overval. 
De overvallers zagen kans ons huis binnen te komen en 
konden, ondanks een hoge omheining, een alarm en 
bewakers, wegkomen met een heel aantal van onze 
elektronische apparaten. Al met al duurde het hele 
incident maar een paar minuten, maar voor ons voelde 
het als uren. Zowel Arjan en Aartje als Rachel waren bij 
de overval aanwezig; de andere kinderen hebben 
gelukkig grotendeels door alles heengeslapen. 

Ondanks dat de overvallers een wapen hadden, waren 
ze vrij beleefd en niet aggressief. Daarbij hadden ze 
weinig tijd, omdat het alarm inmiddels afging. Dit alles 
heeft ervoor gezorgd, dat het geen onoverkomelijk 
traumatische ervaring was. We hebben inmiddels 
gesproken met een psycholoog, zijn er een paar dagen 
tussenuit geweest en we hebben ontzettend veel steun 
ontvangen uit onze omgeving. We zijn dankbaar dat 
God ons heeft gespaard. 

Na het incident zijn we er een paar dagen tussenuit 
geweest: om te spreken met een psycholoog en om tot 
rust te komen. MAF heeft ons naar de Wycliff/SIL 
compound gebracht, zo’n 15 minuten vliegen. Het was 
gezellig om allerlei nieuwe mensen te ontmoeten en om 
verder gewoon even helemaal niets te doen.  

De week erna is Arjan weer aan het werk gegaan. Aartje 
en de kinderen hebben nog een week vakantie 
genomen, omdat Aartje geen tijd had gehad om voor te 
bereiden en ook omdat verschillende apparaten zijn 
gestolen die we normaal gebruiken voor thuisscholing. 
Helaas is het niet mogelijk om deze in PNG te vervangen 
en daarom hebben we wat nieuwe dingen besteld in 
Australia. Als alles meezit, zouden deze hier aan het eind 
van het jaar moeten zijn. 

Inmiddels is de Covid-situatie hier behoorlijk 
verslechterd. De Delta-variant is een paar weken 
geleden opgedoken en heel veel mensen zijn nu ziek. De 
overheid heeft nieuwe maatregelen, zoals een 
avondklok en restricties op bijeenkomsten, ingesteld, 
maar in de praktijk houden weinig mensen zich hier aan. 
De ‘hoop’ is dat er over een maand groepsimmuniteit 
zal zijn, maar voor die tijd zullen er helaas veel mensen 
moeten lijden. 

Verder gaat het leven hier zo z’n gangetje: Arjan vliegt 
en Aartje en de kinderen doen school. Er is meer dan 
genoeg te doen voor Arjan, zeker nu er nog steeds 
behoorlijk wat collega’s op verlof zijn. Binnenkort is hij 
de enige die zogenaamde ‘check flights’ kan doen; een 
(half)jaarlijkse check om te controleren of piloten nog 
op het vereiste niveau zitten. Het controleren van de 
ruim 200 ‘airstrips’ is bijna afgerond en dan is er even 
wat ruimte totdat het opnieuw moet gebeuren. Verder 
is er dan nog het werk wat 
binnen zijn rol als ‘Safety 
Officer’ valt.
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Paas. 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 Arjan & Aartje 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 Paas gaat. 

De kinderen hebben nog tien weken school te gaan tot 
de kerst. Ze lopen goed op schema en we zouden in april 
klaar moeten zijn met het schooljaar. Voor nu is er geen 
verandering in de schoolsituatie al gloort er wel wat 
hoop aan de horizon. We bidden nog steeds dat alle 
kinderen volgend jaar naar school kunnen. 

Steeds opnieuw merken we dat MAF hier zo ontzettend 
nodig is. Veel dorpen zijn alleen bereikbaar per vliegtuig 
en als er een medische noodsituatie is, is het vliegtuig 
de enige manier om medische zorg te krijgen. In veel 
gevallen gaat het om vrouwen die in moelijkheden 
komen tijdens de bevalling. Helaas wordt er vaak pas 
laat gebeld en zijn de baby en moeder al bijna 
overleden. Als ze in Goroka aankomen, hebben ze vaak 
alleen een tasje met wat eten bij zich; de vader komt 
sowieso niet mee. Het komt regelmatig voor dat de 
ambulance niet op komt dagen en dat patienten door 
MAF naar het ziekenhuis gebracht moeten worden. Als 
ze daar aankomen, krijgen ze hopelijk de zorg die ze 
nodig hebben, maar geestelijke steun bij verlies is er 
niet. Pijnmedicatie, zelfs paracetamol, is vaak niet op 
voorraad en dus moeten patienten maar gewoon 
‘doorbijten’. De badkamers moeten gedeeld worden en 
vaak is er geen water of stroom. Voor eten moeten 
patienten zelf zorgen. Het is voor ons niet voor te stellen 
hoe mensen doorgaan in zo’n situatie, maar ze hebben 

geen keuze. Wat voelen wij ons dan ontzettend 
bevoorrecht. 

We zijn dankbaar dat we hier voor MAF mogen werken 
en zo een klein verschil kunnen maken. Het vliegen is 
nog steeds uitdagend. Arjan geniet enorm van het 
vliegen over en in het ruige landschap van PNG. Veel 
landingsbanen zijn gesitueerd in diepe valleien of op 
steile berghellingen. De combinatie van bergen, 
watervallen en oerwoud, geven een prachtige 
panorama. Diezelfde bergen en oerwoud zorgen ook 
voor interessant en snel veranderend weer. 
Onweersbuiten groeien verschrikkelijk snel en een 
prachtige morgen kan in een paar uur omslaan naar een 
stormachtige middag. 

Kortom, PNG is een uitdagend land om te wonen en te 
werken. Daarom zijn we ook zo blij met alle steun die 
we van u krijgen! Alle berichtjes doen ons goed en 
helpen ons om door te zetten in een lastige periode. 
Ook de financiele steun die dit jaar binnenkomt is 
ongelofelijk! De sportieve actie van familie Logtenberg 
en een enorme opbrengst van de kledingverkoop doen 
ook ons steunfonds goed, bedankt! 

Hartelijke groeten uit Papoea Nieuw Guinea en Gods 
zegen bij al uw bezigheden!

TFC NIEUWS 

Als de thuisfrontcommissie kijken we terug op een periode met een paar mooie acties.  
 

In september hebben we stroopwafels verkocht voor het steunfonds via verschillende supermarkten in 
Genemuiden. Daarnaast ging familie Logtenberg op een driedaagse fietstocht waarvan de opbrengst (ruim 40.000 
euro) gedeeltelijk voor het werk van Arjan en Aartje was (ruim 13.500 euro!). Tenslotte verliep de kledingverkoop 

in september en oktober geweldig goed met een recordopbrengst van 17.500 euro! 
 

Iedereen geweldig bedankt voor de inzet! 

Arjan & Aartje 


