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Beste familie, vrienden en bekenden, 
Nieuwsbrief 40, toch wel weer een mijlpaal! We hopen 
dat het goed met jullie gaat, en we willen jullie weer even 
bijpraten. En help je ook mee om de  wijn- en sap-actie 
tot een groot succes te maken!? Zo 
draag je je steentje bij aan het helpen 
van je naaste. Alleen door onze trouwe 

achterban kunnen wij ons werk blijven 
doen. Veel dank daarvoor! Zie volgende 
pagina voor meer info. 
 
Gezondheidsperikelen 
Over het algemeen gaat het goed met ons, maar de 
afgelopen maanden heeft Margreet wel de nodige 

dokters gezien. Eerder deze zomer en een paar weken 

geleden heeft ze een specialist gezien vanwege pijn in 
haar buik. Het is nog even aanzien hoe zich dat verder 
ontwikkelt. In augustus heeft ze ook haar eerste 
ervaring met malaria opgedaan. Ze had hoge koorts en 
op een gegeven moment moest ze toch naar de kliniek 

vanwege uitdroging. Ze had zo weinig energie dat 
zelfstandig blijven drinken niet goed lukte, maar na 3 
zakken infuusvocht ging het een stuk beter. 
 
Vliegupdate 
Rembrand is de laatste tijd erg druk geweest met zowel 
vliegen alsook het nodige werk om de veiligheid en 

kwaliteit van ons werk te waarborgen. Recent is er meer 
aandacht vanuit de luchtvaartautoriteit voor ons sub-
programma in Liberia dat nu een aantal jaar bestaat. 
Hoewel we zoveel mogelijk taken lokaal laten uitvoeren 

ligt de eindverantwoordelijkheid bij MAF Uganda. In 
verband hiermee is Rembrand momenteel een trip naar 
Monrovia aan het plannen. 

 
We hebben de laatste we-
ken volop contact gehad 
met onze landgenoten van 
de GZB. Zo was Jaap 
Haasnoot vanuit Neder-

land op bezoek bij zijn 
collega’s. Hij woonde tot 2 
jaar geleden in Kampala, 
en daarvoor in Kajo Keji in 

Zuid-Soedan, waar hij lesgaf aan een theologische 
opleiding. Vanwege de burgeroorlog is de hele opleiding 
in 2017 met alle vluchtelingen meeverhuisd naar 

Noord-Oeganda. Ik pikte Jaap op aan de Oegandese 
grens in Moyo nadat hij voor het eerst in bijna 5 jaar 
weer naar Kajo was gereisd. De opleiding pakt daar 
weer voorzichtig de draad op. We hopen echt dat de 
rust weer voldoende is teruggekeerd. Familie de Groot, 
die in Moyo woont en aan de opleiding werkt, hebben 
we recent ook een paar keer aan boord gehad.   

  

 

Twee andere GZB-gezinnen werken 
in DR Congo in verschillende ziekenhuizen. Maar helaas 
is bij de familie Folmer (over wie we tijdens onze 
verlofpresentatie in 2019 nog beelden lieten zien) een 
deel van het ziekenhuis en hun eigen woonhuis door 
rebellen geplunderd en in brand gestoken. De Folmers 
zouden na hun verlof vanwege de dreiging al bij familie 

Godeschalk in Lolwa gaan wonen, maar ook daar nam 
de dreiging toe en beide families moesten uit voorzorg 
naar Bunia overgevlogen worden met MAF. En dat kort 
nadat er in Lolwa en omgeving een flinke coronagolf 
langskwam en het ziekenhuis overuren draaide (met 
een flink deel van de staf zelf ziek thuis). Het is allemaal 
erg triest en het eist z’n tol van deze dappere medische 

zendingswerkers! Gelukkig heeft familie Godeschalk net 

een paar weken vakantie, waarbij ze bij ons in de buurt 
verblijven. Kunnen we ze meteen verwennen met een 
lekkere maaltijd! 
 
Vliegtuigmonteur-stagiair op de compound 
 

De komende maanden hebben we Chris Boone uit 
Nederland te gast. Hij komt zes maanden stagelopen in 
de hangaar van MAF. Hij verblijft in het gastenhuisje in 
onze tuin, wat onlangs nog flink opgeknapt is (zie foto). 
 
Thirza’s topic 
 

Het is nu herfstvakantie en ik was 
erg blij dat we klaar waren met het 
eerste kwartaal. Dat zie je op de 
foto. Wij hebben namelijk nog 
steeds online school sinds de 
zomervakantie. Waarschijnlijk wel 

tot januari!       
De vakantie was wel heel leuk. We 
hebben zelfs overnacht in de 

dierentuin van Entebbe! 

 
Hartelijke groeten, 
 

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg  
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beste lformul ier . 

tinyurl.com/wijnactie2021 

ACOHOLVRIJ!  

SAPJES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfyhPbtd3GBGFtkfww8Xduoh1vmr-POqxoEktzpUh8_Zilhg/viewform
https://tinyurl.com/wijnactie2021

