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Beste familie, vrienden en bekenden, 
 
Hoe gaat het met jullie? Het is bijna Pasen als we dit 
schrijven! De weken vliegen voorbij! En we beginnen 
alweer af te tellen naar ons verlof. We hopen in juni en 
juli in Nederland te zijn. We kijken ernaar uit om jullie 

te ontmoeten en nodigen jullie alvast uit voor onze 
ontmoetingsdag op 11 juni D.V. Tijd en plaats 
volgen nog! 
 
Uit het logboek: Minister Schreinemacher 
In februari vloog collega Pieter Room samen met 
Rembrand de kersverse minister van Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar het zuid-
westen van Oeganda. Liesje Schreinemacher en 
medewerkers van het ministerie en de ambassade 

bezochten het vluchtelingenkamp Nakivale. Het is mooi 
om te zien hoe vluchtelingen geholpen worden om hun 
trauma’s te verwerken en hoe ze zich integreren in de 

Oegandese samenleving.  

‘In Nakivale ligt de nadruk op zelfredzaamheid in plaats 
van afhankelijkheid’, zegt Minister Scheinemacher. ‘De 
projecten die we met de Verenigde Naties en de 

Oegandese overheid doen, zijn er dan ook op gericht om 
mensen te helpen aan een toekomstperspectief in dit 
vluchtelingendorp.’  
 
De afgelopen weken heeft Rembrand heel wat vluchten 
gemaakt, soms wel 4x per week, en dat naast zijn werk 
als quality- en safetymanager. We zijn blij om te zien dat 

het werk weer aantrekt na inmiddels ruim 2 jaren covid-
pandemie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Uit het logboek: Tasnu.nl 
Naast dat MAF vrij veel 
zendelingen vervoert had 
Rembrand pas een shuttle-
vlucht met een Oegandese 
orthopedisch chirurg aan boord die naar Arua ging, en 

twee heel enthousiaste Nederlandse anesthesie-
medewerkers die op weg waren naar Gulu. Daar trainen 
ze lokale medici in het toedienen van verdoving in de 
meer rurale klinieken van de regio. Deze klinieken 
hebben de uitrusting om operaties uit te voeren, maar 
het ontbreekt aan kennis om verdovingen toe te dienen. 
Vrij essentieel dus! 

 

 
Bezoek Jasper Rodenburg 
Onze neef Jasper heeft 
ons in februari/maart 

twee weken bezocht. Hij 
deed een maatschap-
pelijke stage waarbij hij 

op verschillende manie-
ren heeft geholpen, op 
de foto hiernaast hielp 
hij bijvoorbeeld de tuin-

man (zie foto).   
 
Hij heeft in Nederland 
een sinaasappelverkoopactie gehouden waarmee hij 
drieduizend euro heeft opgehaald! Hij heeft daarmee de 
organisatie UYDEL gesteund. UYDEL helpt kansarme 
jongeren / schoolverlaters tussen de 15 en 25 jaar om 

vaardigheden te leren, zodat ze meer kans hebben op 
een baan. 
 

Voor in de agenda: 
 

11 juni Ontmoetingsdag Fam 

Rodenburg (tijd/plaats volgt) 

 

18 juni ZGG Zendingsdag / 

MAF stand - Gorinchem 
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De nieuwsbrief wordt verzonden door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Opgeven voor de nieuwsbrief of Rembrand & 

Margreet als supporter ondersteunen kan 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 Rodenburg gaat.  

Eenmalige giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL63 ABNA 0500 7225 44  

t.n.v. ‘MAF NL Steunfonds Rodenburg’ te Twello. Familie Rodenburg ontvangt geen informatie over de hoogte van uw gift.  

De uitzending van familie Rodenburg wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten.           
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Van het geld zijn gordijnen ge-
kocht, naaimachines, een koelkast 

en gas/elektrisch fornuis voor de 
kookklassen, mallen en een spe-
ciale naaimachine om slippers te 

maken, twee ‘party’tenten om 
meer ruimte in de schaduw te 
hebben om les te geven. Ook is er 
een inverter en change-over 
switch gekocht voor de 
elektricienscursus. Daarnaast een 
stoomkap en tonging machine  

(soort krultangset) voor de 
kappersklas. Het is ontroe-
rend om te zien hoe 
dankbaar de sociaal werkers 
en de jongeren waren met 
de materialen. We bidden 

dat het hen verder zal 

helpen en dat ze uiteindelijk 
een baan vinden of zelf een 
bedrijfje kunnen starten! 
 

 
Flinke wijzigingen in het team 

In mei komt er een nieuwe programma manager bij 
MAF Oeganda, en er gaan maar liefst drie piloten weg, 
waarvoor we afscheidsbijeenkomsten aan het plannen 
zijn. Dat is iets waar Margreet altijd bij betrokken is.  
Eén van de piloten is de Chief Pilot, en hij heeft 12 jaar 
in Oeganda gediend. De program manager zelfs nog 
langer. Die ervaring gaan we zeker missen! 

 
Er komt gelukkig een (Nederlands) piloten gezin uit 
Zuid Soedan naar ons toe, waar we heel blij mee zijn. 
We zijn al wel eens samen met hen op vakantie geweest 
toen zij in Oeganda op bezoek waren.  

Aan het eind van het jaar verwachten we een nieuwe 
vliegtuigmonteur met zijn gezin (we kunnen er nog 

meer gebruiken in MAF!!).  
We hopen ook dat we snel een nieuwe operations 
manager vinden, want sinds zomer 2021 hebben we 
geen vaste operations manager meer gehad. 
 

 

De gezinnen van ons team medio 2021 

 
Lisa’s Life 
 

Hallo!  
Sinds januari kan ik weer naar school (van de 
zomervakantie tot de kerstvakantie had ik online 

school). Op maandagen heb ik 3 uur Nederlandse taalles 
na normale school. Vanaf eind januari doe ik mee met 
oefenen voor de musical die we dit jaar gaan doen (High 
School Musical). Deze week (4-7 april) heb ik IOWA 
Asessments. Dit lijkt op een cito toets en we hebben elke 
dag een paar toetsen. 

           Groetjes, Lisa 

 

 
Pasen in Oekraïne 
Maart 1994, tijdens Pasen, bezocht Margreet met haar 
Pabo klas Oekraïne. Daar leerde ze de paasgroet 
‘Christos Voskrese’ (Christus is opgestaan!) die dan 

beantwoord wordt met ‘Voistyno Voskres’ (Hij is 
waarlijk opgestaan!). Rembrand deed jaren later 

dezelfde reis met De Driestar. En nu is er oorlog in de 
dorpen en steden waar we geweest zijn. 
 
Het soort gruwelijkheden die zich in Oekraine afspelen 
zijn voor ons helaas herkenbaar van wat we hier vaak 
horen rondom gewapende conflicten in onze regio. 

Zoals de verhalen die Rembrand hoorde van een paar 
jongvolwassen mannen die uit Congo gevlucht waren. 
Zij deelden ze in gesprek met de Nederlandse minister 
toen ze hun trauma-counselinggroep bezocht in de 
vluchtelingen nederzetting Nakivale. Goede Vrijdag en 
Pasen herinneren ons eraan dat het in deze wereld niet 
volmaakt is en dat er veel zonde en lijden is. Wat een 

zegen dat Jezus ook geleden heeft, voor de zonde 
betaald heeft en daardoor onze relatie met God hersteld 
kan worden. Hij is opgestaan, Hij leeft, en wij met Hem!  

 
Hartelijke groeten, 
 

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg  
 

 
Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl  
Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454allo 
Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: Rodenburgflyer  

Verjaardagen: 

10 april Rembrand 
2 mei Margreet 
23 juni Thirza 

18 december Lisa 
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