
Sinds 1 maart ben ik aan het werk in mijn 

nieuwe functie als regio directeur Afrika. Thuis 

werken past goed bij deze functie want tijdens 

mijn werk heb ik veel online meetings met 

collega’s die in andere tijd-zones wonen en 

werken. Regelmatig heb ik in de vroege ochtend 

online contact met collega’s van het kantoor in 

Australië en aan het eind van de werkdag met 

collega’s van MAF Amerika. Dus de flexibele 

thuiswerk tijden passen beter in het uitvoeren 

van mijn functie dan ‘gewone’ kantoortijden. 

Mijn werk bestaat veel uit opzetten van 

projecten. Dit varieert van het beheren of 

ontwikkelen van faciliteiten zoals hangaars, 

kantoren of woningen maar ook bijvoorbeeld 

een nieuwe vliegroute naar een onbekend 

afgelegen gebied opzetten en veel  

samenwerken met andere organisaties. Ook het 

voeren van functioneringsgesprekken of het 

interviewen van nieuwe kandidaten of 

personeels conflicten oplossen behoort tot mijn 

takenpakket.   

Een vliegtuig kost z’n 2 miljoen dollar en we hebben 

nu 18 vliegtuigen in Afrika maar ook vele voertuigen, 

gebouwen en compounds en zelfs een vliegveld 

hebben wij in beheer, dus mijn budget 

verantwoordelijkheid loopt al snel in de vele 

miljoenen. Het is natuurlijk belangrijk om alle 

middelen zo efficient mogelijk in te zetten om onze 

prioriteit, het bereiken van mensen in afgelegen 

gebieden, op nummer één te zetten en zorgen dat 

niet de dagelijkse urgente zaken de lange termijn 

strategie verdringt. 

De vraag naar MAF vluchten is van nature in landen 

waar geen goede infra stuctuur is en dus werken we 

vaak met zwakke of corrupte overheden en in 

(gevaarlijke) conflict situaties. Dit is een combinatie 

met de zeer complexe factoren waarin we werken, 

een flinke taak, daarbij komt mijn ervaring goed van 

pas. 

Om mijn taken goed te kunnen uitvoeren zal ik 

regelmatig de landen waar MAF werkt moeten 

bezoeken. In maart en april ben ik naar Kenia, Zuid 

Soedan, Oeganda en 

Tanzania geweest.  

Al deze landen 

grenzen aan elkaar 

dus was het reizen 

vrij eenvoudig, wel 

moest ik 4x PCR test 

doen maar die waren 

steeds negatief dus 

daar was ik dankbaar 

voor. 
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Hoewel dit ander werk is en het niet direct op het zendingsveld is, blijft 

Bastiaan werken met dezelfde zendingsopdracht. We hebben ons werk altijd 

kunnen doen dankzij uw financiële bijdragen en Bastiaan hoopt dit te kunnen blijven doen in deze 

nieuwe functie. Daarom willen we u vragen om uw steun voort te zetten, giften kunt u overmaken op 

rekeningnummer NL09ABNA0565419897 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds de Waal.  Als u 

zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt u aanmelden via de 

website van www.maf.nl.  

OP HET ZENDINGSVELD 

Zaterdag 23 april was de allereerste opera-

tionele vlucht voor ons nieuwe programma in 

Guinee-West Africa. Deze eerste vlucht was 

voor Pioneers Bible Translators in Guinee. 

Wereldwijd zijn er twee MAF organisaties MAF 

International (www.mafint.org) en MAF USA 

(www.maf.org). Het bijzondere aan dit nieuwe 

programma in Guinee is dat MAF International 

en MAF USA hier volledig samenwerken. Alle 

vlucht-technische en operationele zaken (incl. 

onderhoud) wordt gedaan door MAF USA en 

alle andere verantwoordelijkheden worden 

uitgevoerd door MAF International. We zijn erg 

dankbaar dat we nu ook onze vluchten kunnen 

aanbieden in Guinee, maar het vinden van men-

sen die daar willen wonen en werken is nog een 

grote uitdaging. 

maar wees 

ten opzichte 

van elkaar 

vriendelijk en 

barmhartig, 

en vergeef 

elkaar, zoals 

ook God in 

Christus u 

vergeven 

heeft. 
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