
 

 
 

 

 
 
 
 
 

“Dienen in het binnenland van Papua is een prachtige gelegenheid 
voor ons om Gods liefde te laten zien aan de lokale bevolking door 
het bieden van kwalitatief goed, christelijk onderwijs. We zijn de 
Heere dankbaar voor Zijn genade die ons in staat stelt om hier te 
werken. We worden bemoedigd door Zijn Geest. Zonder Zijn 
kracht en bemoediging hadden we vast de moed verloren en het 
werk al opgegeven.” 
 

Aan het 
woord is Beta 
Laoli. Samen 
met zijn 
vrouw Frida 
Mamoribo en 
twee dochter-
tjes Rapha en 
Linia woont 
en werkt hij 
sinds 2013 
onder de Dani 
bevolking in 

Mamit. Beta en Frida zijn beiden leerkracht op de Sekolah Papua 
Harapan (‘Hoop voor Papua’ school) in Mamit.  
 
Ondersteuning 
Ik ben zojuist in Mamit aangekomen tijdens een trainingsvlucht met 
onze nieuwe piloot Laura Beth Moses. We hebben vijf keer een 
landing in Mamit geoefend, daarna de motor uitgezet en nu worden 
de schoolmaterialen en levensmiddelen uitgeladen. Een mooi 
moment om Beta en Frida aan Laura Beth voor te stellen. Hierbij 
komt al snel de bijzondere samenwerking tussen MAF en SPH naar 
voren. “MAF geeft aan onze vluchtaanvragen hoge prioriteit”, zegt 
Beta. “We merken daaraan dat er echt zorg en steun is voor ons 
werk op afgelegen locaties in het binnenland.  Als we acute hulp 
nodig hebben, weten we dat jullie voor ons klaar staan.” De 
waardering is wederzijds. Het voelt altijd weer als een voorrecht om 
een vlucht voor één van de SPH-scholen te doen. De leerkrachten 
vormen op elke locatie een hecht team van mannen en vrouwen die 
zich door God geroepen weten om op geïsoleerde posten hun werk 
te doen. Het is tijd om ons te gaan richten op de volgende vlucht 

naar Mulia. Daar 
wacht een groep 
leerlingen van de 
internationale school 
in Sentani om naar 
huis gebracht te 
worden. Zij hebben 
hun jaarlijkse project-
week in het binnen-
land achter de rug. Zo 
wordt de training die 
ik geef tijdens mijn 
bezoek aan Papua 
gecombi-neerd met 
het uitvoeren van 
vluchtaanvragen. 

  

Waddinxveen, april 2022 
 

‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen 
niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God.’  

(Markus 10:14)  

Janse Nieuwsbrief 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door tussenkomst van MAF-medewerker 
Wally Wiley zijn SPH scholen vanuit Java naar 
Papua gekomen. Als organisatie konden we 
op die manier een brug slaan tussen de 
bestaande christelijke scholen op Java en het 
afgelegen binnenland van Papua, waar goed 
onderwijs vaak niet of nauwelijks aanwezig is. 
Ook in het opzetten en ondersteunen van de 
scholen werken we nauw met hen samen. De 
SPH-school in Mamit is opgericht in 2013. Het 
was hun tweede school op Papua. De eerste 
school was als ‘proef’ opgezet in het stadje 
Sentani. Kinderen die vanuit het binnenland 
daar onderwijs wilden gaan volgen, moesten 
al op jonge leeftijd naar een internaat. 
Gelukkig kon er in 2013 begonnen worden 
met het opzetten van SPH-scholen in het 
binnenland. Mamit was daarvan de eerste. 
Beta werd aangesteld om deze school op te 
zetten. Er werd begonnen met één groep, 
waarna vervolgens elk jaar een groep aan de 
school werd toegevoegd. Sinds die tijd zijn op 
verschillende afgelegen dorpen in het 
binnenland SPH-scholen opgezet.  
 

Beta en Frida links op de foto met wit overhemd. 

Managementteam SPH-scholen 
(Beta is tweede van rechts) 



 

Daboto 
Een aantal dagen daarvoor was ik in 
Nabire om collega Alex Ludvicek weer 
‘terug in het zadel’ te helpen na een lang 
verlof in Amerika. Vanwege visum-
problemen was het verlof langer dan 
gepland. Het is daarom nodig om wat 
extra tijd uit te trekken voor training 
zodat Alex weer veilig aan de slag kan met 
het werk vanuit Nabire. Eén van de 
posten die vanuit Nabire wordt 
aangevlogen, is Daboto. Dit is een vlucht 
van ongeveer 30 minuten. In Daboto 
staat ook een SPH-school. Het is de eerste 
en enige school onder de Maniwo 
bevolking. Bovendien worden naar 
Daboto ook regelmatig vluchten gedaan 
voor zendingswerkers van Ethnos360 die 
in dat gebied werken. 

Nieuwe instructeurs 
Naast de reguliere halfjaarlijkse training krijgt Alex nog een aanvullende training: ‘instructor-checkout’. Hij heeft 
eerder dit jaar in Amerika de instructeurscursus gevolgd, waar vooral de theoretische kanten aan bod komen. Nu laat 
ik hem in de stoel aan de rechterkant zitten en krijgt hij de kans om mij als ‘piloot onder instructie’ mijn halfjaarlijkse 
check af te nemen. “Waar moet je voor oppassen als instructeur? Waar kun je veilig bepaalde manoeuvres oefenen? 
Hoe kun je noodsituaties simuleren zonder in de problemen te raken?” Het zijn allemaal vragen die aan bod komen. 
Na drie dagen kan ik Alex als instructeur aftekenen. Tijd om door te reizen naar de volgende trainingslocatie: Tarakan 
– Kalimantan. Daar wacht Jeremy Toews op dezelfde training om daarna als instructeur inzetbaar te zijn. 
 

 
Bezoek Papua en Kalimantan 
Al met al is het laatste werkbezoek naar Indonesië weer een drukke, maar effectieve tijd geweest. De halfjaarlijkse 
vergadering met alle piloten en monteurs kon op Papua gehouden worden en een heel aantal collega’s kreeg de 
zogenaamde ‘proficiency check’. Dit is een tussentijds examen waarin gekeken wordt of een piloot nog aan de 
veiligheidseisen voldoet. Inmiddels ben ik weer veilig terug bij het gezin in Nederland. Hier kan ik me richten op het 
ontwikkelen van trainingsmaterialen voor zowel piloten als grondpersoneel. ‘Human Factors training’ is het eerst aan 
de beurt: welke menselijke factoren spelen een rol bij het veilig uitvoeren van ons werk? Ik maak de training zowel in 
het Engels als in het Indonesisch. Vier keer per jaar krijgt zo’n honderd man in Indonesië dit soort trainingen. Het is 
mooi om op deze manier deel te mogen uitmaken van het werk.  
U en jullie als achterban opnieuw bedankt voor de steun in gebed en financiën om dit mogelijk te maken. Namens u 
kunnen wij mensen als Beta, Frida en vele anderen steunen in hun werk of juist tot hulp zijn in een moeilijke periode 
in hun leven. Laat het ons gebed zijn dat door dit werk heen kinderen en volwassenen dichter bij Jezus mogen leven. 

Hartelijke groeten,  Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah en Aron Janse 
 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Janse. 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 Kees & Elsbeth 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 Janse gaat.  
Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Zending Gereformeerde Gemeente.                                                                                                                                                                                           

 

Schoolmaterialen en 
levensmiddelen afgeleverd  

in Daboto 
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