
 
 

        
          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 15   -   Jaap en Mieke de With   -  februari 2022 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 

 
We leven alweer meer dan 8 maanden in Zuid-Soedan. 

En wat is er in die tijd al gebeurd en opgebouwd! Veel 
reden tot dankbaarheid! Via social media, zoals 

Whatsapp status, Instagram en Facebook proberen we 
zo nu en dan van de ‘grote’ dingen wat te delen, maar 
ook de ‘normalere’ dingen of dingen die voor ons 

inmiddels normaal zijn geworden.  
 

 
Eind december zijn we binnen Juba verhuisd naar het 
andere compound, net buiten de stad. We hebben deze 

beslissing genomen, omdat het speelgedrag van onze 
kinderen beter past op dit compound. De traptrekker is 

in elkaar gezet en dagelijks wordt die het huis uitgereden 
om rondjes over het compound te rijden. We wonen nu 

ook op loopafstand van de school. Dagelijks brengt 
Mieke de kinderen naar school.  
 

De kinderen vinden school nog steeds enorm leuk en 
het is geen straf voor hen om te gaan. Mateo is enorm 

gegroeid in zijn Engels en mixed Engels en Nederlands 
nu door elkaar heen. Thirza begint ook steeds meer 

Engels te praten. Joachim begint helemaal vanaf het 
begin, maar begrijpt al heel veel (zowel in het 

Nederlands als Engels) als we hem korte opdrachtjes 
geven.   

 
 

 
   

 
 

  

 

  

 

In december heeft Jaap ruim een maand als Operations 
Manager gewerkt (het aansturen van het team dat de 

boekingen doet, de vluchten volgt, maar ook zorgt dat de 
vliegentuigen juist en op tijd geladen worden etc.), dit 

omdat de Operations Manager op vakantie was. Nu heeft 
hij zijn eigen taak als Partnership and Development manager 

weer opgepakt en liggen er weer nieuwe kansen en 
uitdagingen op hem te wachten. Een heel recent  
voorbeeld waar hij op dit moment mee bezig is, komt uit 

een contact van een medische zendingsorganisatie. Zij 
waren afgelopen januari op uitnodiging van een aantal 

pastors  om oogoperaties uit te voeren in een van de 
afgelegen gebieden in Zuid-Soedan. Hiervoor maakten ze 

gebruik van MAF in Zuid-Soedan en aangezien Jaap veel 
voorbereidend werk had gedaan kwam hij in contact met 

deze doktersorganisatie.  

  
Tijdens de vlucht en gedurende hun verblijf in Zuid-

Soedan zagen ze de armoede, maar ook de nood  aan 
medische hulp. Hier is veel gebrek aan. Nu gaat Jaap voor 

hen onderzoeken welke medische noden waar zijn en op 
welke manier deze artsen in samenwerking met MAF hulp 

kunnen bieden. Dit is natuurlijk niet zomaar in een week 
geregeld, er gaat een periode overheen om alles uit te 

zoeken en op te zetten, zodat ook echt de juiste hulp 
geboden wordt. Daarnaast zijn zij bezig om donateurs te 
zoeken, die hun werk mogelijk kunnen maken. Bijzonder 

om te melden dat ze al bijna het geld voor één trip binnen 
hebben. 

 

 
      
 

 
 

  
 
 



         

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jaap & Mieke de With. 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 Jaap & 

Mieke de With 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 De With  gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                       

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Een hele hartelijke groet, 
Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With 

 
E-mail: flyingwith@outlook.com   
Website: www.maf.nl/dewith  

Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  

o.v.v. 176 Steunfonds De With 
Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, 

Kenya 

Uit het leven van Jaap: 

Vandaag zit ik met piloot Tobias op de vlucht naar Yida, 

twee uur noordelijk vliegen van Juba. Eerst over de 

groene Nijl-delta met de moerassen. En steeds 

noordelijker wordt het droger en droger. Het 

landschap begint te veranderen in een zeer droog 

gebied. En dan te denken dat hier twee maanden 

geleden nog grote overstromingen waren. 

Yida is een stadje en ligt in het noorden van Zuid-

Soedan, tegen de grens van Soedan. Over de grens, in 

Soedan, ligt de ‘Nuba Mountains’. In Yida is een 

vluchtelingenkamp met veel mensen uit de ‘Nuba 

Mountains’. Hier werkt een aantal zendelingen en 

gezinnen. Deze zendelingen werken in dit afgelegen 

gebied dat jarenlang onderdrukt geweest is door 

Soedan en krijgt voornamelijk zijn support vanuit Zuid-

Soedan. Daarom is de ‘Nuba Mountains’ meer gericht 

op Zuid-Soedan, terwijl het bij Soedan behoort. Ook 

voelen de bewoners zich meer verbonden met de Zuid-

Soedanese bevolking, dan met de meer Arabische 

bevolkingsgroepen in Soedan.  

En nu, vandaag, vliegen we onze eerste maandelijkse 

Mission Run naar Yida. Dit project heb ik opgezet 

samen met een paar zendelingen daar. Een vliegroute 

naar Yida is belangrijk voor de zendelingen, het geeft 

hen een betrouwbare optie om te reizen. Door een 

vluchtroute op te zetten, geven we de mogelijkheid 

voor organisaties om gezondheidszorg en scholen te 

starten in dit afgelegen gebied. En kunnen we de 

zendelingen eens per maand voorzien van verse 

groenten en fruit. Op dit moment zijn ze blij als ze één 

stuk verse groente per dag op de markt kunnen vinden.  

Op de terugweg naar huis hebben we passagiers aan 

boord die tien dagen in het gebied hebben gewerkt. Het 

zijn dokters die meer dan honderd oogoperaties 

hebben gedaan, één van de patiënten heeft dertien 

dagen gelopen om bij het ziekenhuis te komen voor zijn 

oogoperatie. De zendelingen hebben voorgangers van 

de plaatselijke kerken getraind en daarnaast duizenden 

en duizenden bijbels kunnen uitdelen in een 

overwegend moslimgebied. Op de terugweg zit ik stil 

alle indrukken te verwerken. Wat een voorrecht dat 

we met onze MAF vliegtuigen zoveel kunnen betekenen 

voor deze zendelingen. Na zo’n dag ben ik vol 

dankbaarheid, want hiervoor zijn we naar Zuid-Soedan 

gekomen: om te werken in en voor Gods Koninkrijk en 

het mede mogelijk maken van het verspreiden van het 

Evangelie. 

 

  
Vanuit de TFC 
Net als vorig jaar hebben we in december een actiemarkt 

gehouden. Enkele weken voor de markt hebben we alsnog 
besloten om er een afhaal-/bezorgactie van te maken. 

Gelukkig heeft dat heel veel bestellingen opgeleverd. Het 
was een heel geslaagde actie. De actie heeft ongeveer 

€2500,- opgebracht. Fantastisch! We zijn dankbaar voor 
uw en jouw meeleven en steun! 

 

 
Dank- en gebedspunten 

- Dat we dankbaar zijn met wat we iedere dag 

hebben, ook al is alles hier erg duur  

- Voor stabiliteit van Zuid-Soedan 

- Voor nieuwe ingangen en kansen in het werk van 

Jaap 

- Dat we een schakeltje mogen zijn voor het 

uitbreiden van het Koninkrijk van God 
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