
 

Achtergrond van deze brief 
U ontvangt deze brief omdat Gerbrand en Gerlinda u graag persoonlijk willen 
betrekken bij het werk dat zij willen gaan doen voor MAF. Als u naar aanleiding van 
deze brief geen actie onderneemt ontvangt u over drie maanden nog eenmaal een 
herinnering en daarna niets meer. Uw adres wordt niet opgeslagen of gebruikt voor 
andere doeleinden. 



“Wij willen zijn waar we de mees-
te impact kunnen hebben op 
mensenlevens.” 

Alles gaat 
veranderen Gerbrand werkt als

divisiedirecteur bij 
Broekhuis

Gerlinda werkt als 
projectmanager, met als 
expertise Radiologie en 
Nucleaire Geneeskunde, 
in het Diakonessenhuis in 
Utrecht. 
 
Ze hebben drie kinderen: 
Isa, Sep en Eva 

‘Als ik de loterij zou winnen, zou ik mijn vliegbrevet gaan 
halen’, heeft Gerbrand weleens gezegd. Vliegen is al van 
kinds af aan een droom voor Gerbrand. De loterij werd 
het niet, dat vliegbrevet wel. Niet voor de lol, maar om 
hulpverleningsvluchten te kunnen maken in ontwikke-
lingsgebieden.

Gerlinda: ‘Ons leven is keurig op orde. We hebben allebei 
een goede baan, een mooi huis en de school voor de kin-
deren is twee minuten lopen. Maar dat comfort is niet het 
belangrijkst.’ 

Gerbrand: ‘We hebben geleerd dat het leven pas echt 
waardevol is, als je van betekenis bent voor anderen. Daar-
om wil ik gaan vliegen voor MAF.  We bereiden ons voor op 
een uitzending van vier jaar.

Maar als we onze levens in Nederland achterlaten, laten 
we ook ons salaris achter. In de rest van deze brief leest 
u wat MAF is en hoe onze plannen voor de toekomst 
eruitzien. Onze vraag aan u is: wilt u helpen om dit plan 
mogelijk te maken?

Heel veel dank!
Gerbrand, Gerlinda, Isa, Sep en Eva Reijnoudt

Scan om 
te helpen!



Wilt u betrokken blijven?

In zesentwintig van de armste landen ter wereld, stijgt 
elke vijf minuten een vliegtuig met een roodgelakte 
neus op. Op de staartvleugel staan de letters: MAF, de 
afkorting van Mission Aviation Fellowship.

Wat is het doel van al die vluchten? Mensen bereiken 
met liefde en hulpverlening. Een vlucht van MAF kan 
bijvoorbeeld het leven redden van iemand die een 
operatie nodig heeft, maar zelf het ziekenhuis niet kan 
bereiken. 

Gerbrand en Gerlinda zijn een pilotengezin in voorbe-
reiding op hun missie. In de tijdlijn hiernaast ziet u dat 
Gerbrand nu bezig is om belangrijke examens te halen. 
Over een jaar stomen we de familie Reijnoudt klaar om 
in een onbekende cultuur te gaan werken. In de nabije 
toekomst zendt MAF Gerbrand en Gerlinda uit. Waar-
heen is nog onduidelijk. Dat er hulp nodig is, dat staat 
allang vast. MAF zorgt voor een vliegtuig in topstaat. 
We vragen u om te voorzien in het levensonderhoud 
van Gerbrand en Gerlinda.

Vliegen met MAF
Voorbereiding

voorjaar 2019

Eerste solovlucht

Gerbrand  start met 
opleiding tot piloot

Eerste gesprekken met 
MAF

We willen u graag betrekken bij onze plannen, nu en in de 
toekomst. Daarom versturen we een paar keer per jaar een 
nieuwsbrief (per mail). Daarin leest u wat we aan het doen 
zijn en hoe uw bijdrage ons helpt. Abonneer u via  
www.maf.nl/reijnoudt

Een kijkje nemen in de cockpit? Volg Gerbrand en Gerlinda 
op Instagram: @runwayreijnoudt

juli 2019

2018

voorjaar 2020 PPL vliegbrevet behaald

najaar 2020 Nachtvliegverkenning 
behaald

2021 Ervaringsuren vliegen

ATPL theorie behalen

Commercieel vliegbre-
vet en instrumentrating 
behalen

Crossculturele training in 
Engeland

Uitzending naar een nog 
onbekende bestemming

vanaf 2023


