
Nieuwsbrief( 23

"Wat dienen 

 we een  

geweldige God"

Het leven in Suriname
“NOVEMBER-MIKE-FOXTROT, verzoek van basis om 
na Kajana een passagier op te halen op Tepoe, lukt 
dat?” De verkeersleiding roept ons op, na een halve dag 
onbereikbaar in het binnenland te zijn geweest. Ik ben 
onderweg met onze nieuwe piloot Rutger naar onze 
laatste bestemming Kajana. We gaan daar een aantal 
landingen oefenen, zodat hij daar voortaan ook alleen 
naar toe kan gaan. Het wordt een beetje krap in de tijd én 
met de brandstof om dat te doen. Maar we kunnen wel 
meteen rechtsaf naar beneden duiken, omdat we vlakbij 
Tepoe zijn. We besluiten dat te doen, want blijkbaar is 
het belangrijk. Kajana moet dan later maar een keer. 
Een jongeman uit Tepoe blijkt geraakt te zijn met een 
schot hagel tijdens het jagen en moet dringend naar het 
ziekenhuis. En zo wijzigt ons plan voor die dag. De check-
out op Kajana is niet gelukt, maar misschien wel een 
leven gered! 
U heeft wellicht in het nieuws vernomen dat we water-
overlast in Suriname hebben. Nou, daar is geen woord 
van gelogen. Wateroverlast is op zich niet bijzonder hier, 
maar meestal is het vrij lokaal. Op sommige plekken in 
Suriname wordt wel meer dan 20 meter regen per 

jaar gemeten! Nu begon de over-
last buiten de stad. Allereerst in 
het binnenland, met als gevolg 
hele hoge en soms overstro-
mende rivieren. Omdat daardoor 
het stuwmeer te vol raakte, is 
men het overtollige water gaan 
spuien. Maar dat betekent een 

fors hogere waterstand in de rivier 
direct na de dam. Met als gevolg huizen tot aan de dak-

goot in het water. En toen was de echte regentijd nog niet 

eens begonnen… Die is inmiddels nu wel aangebroken 
en ook in de stad is er nu regelmatig veel overlast. Het 
is soms een hele toer, zo niet onmogelijk, om van A naar 
B in de stad te gaan. Wij hebben het thuis droog kun-
nen houden tot nu toe, al stonden de sloten rondom ons 
huis tot de bovenkant randje vol. De jongens vonden het 
prachtig, want nu konden ze makkelijk vissen waardoor 
Tom z’n aquarium weer aangevuld is met een aantal 
mooie vissen en een slak. Dat dan weer wel. Het gevolg 
van deze hevige regenval is ook dat scholen af en toe 
plotsklaps dicht zijn, omdat de school in het water staat 
en de wegen er naar toe onbegaanbaar zijn. Dan gaan 
we weer over op online onderwijs met de nodige stress 
van ‘hoe ging dat ook alweer’… Aan de andere kant, wij 
kunnen doorgaan met onderwijs. Heel veel Surinaamse 
kinderen zitten thuis. Zonder internet, en wellicht ook nog 
in het water.
De bouw van de nieuwe hangaar is een uitdaging in deze 
nattigheid. De bouwput is namelijk een van de laagste 
punten op het vliegveld en het toch al overvloedige water 
stroomt van alle kanten deze put in. Net nu de fundering 
gestort moet worden. Toen de dag aanbrak dat men toch 
een poging wilde wagen, hebben we als team hiervoor 
gebeden. Op het bouwterrein werd door mijn collega 
een gesprek opgevangen tussen enkelen, dat ze er veel 
van verwachten. “Want als die mensen bidden gebeuren 
er altijd bijzondere dingen”. De ochtend brak aan, de 
bestelde betonauto’s traden één voor één gestaag aan. 
Het bleef droog… Toen de laatste betonauto wegreed, 
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23Nieuwsbriefbegon het licht te spetteren. Precies wat nodig is na het storten van beton 
werd mij verteld. Wat dienen we een geweldige God, die ook in deze zaken 
uitkomst biedt! Wie weet of er zo door deze nieuwbouw ‘betonnen’ harten 
verbroken worden, want ook dat kan Hij. Blijven bidden dus! 
Verlof komt er aan, we hebben er zin in! Op moment van schrijven nog zes 
weken. Het is erg druk door alle verantwoordelijkheden en extra taken. 
Even afstand nemen is gezond en nodig. Fijn om familie en vrienden weer 
te ontmoeten. En om persoonlijk contact te hebben met onze achterban 
en thuisgemeente. Verschillende presentaties zijn inmiddels gepland. 
Toch is er ook een beetje opzien. Want we weten dat we veranderd zijn na 

een aantal jaren Suriname. En ook Nederland is veranderd en de mensen 
die we kennen. Dat is logisch en natuurlijk, interessant om mee te maken, 
maar kan soms wel confronterend zijn.
Ik, Rianda, doe mee met de vrouwenbijbelstudie van onze kerk. Deze 
periode verdiepen we ons in de Romeinenbrief. Het heeft echt even tijd 
gekost voor ik me op m’n gemak voelde tussen de Surinaamse vrouwen. 
Maar dat is gelukkig helemaal voorbij. Ik vind het iedere keer weer bijzon-
der om deel te mogen nemen aan de open gesprekken. Vanavond vroeg 
iemand aan me, voordat de Bijbelstudie begon, “wat doe jij eigenlijk in het 
dagelijks leven?” Tja wat doe ik eigenlijk? Ze doelde op een beroep of iets 
dergelijks. Dat is heel kenmerkend voor hier. Iedereen heeft een baan, 
man en vrouw. Anders kun je niet rondkomen. Dan voel ik weer even hoe 
ontzettend goed wij het hebben. Ik kan er altijd zijn voor de kids en voor 
Joop en daarnaast voor iedereen die op m’n pad komt. 

Van de TFC
Ook deze periode is er weer heel wat gebeurd in Suriname. Dat heeft u 
kunnen lezen in de nieuwsbrief. Zorgen zijn er ook daar genoeg. God is 
een Hoorder van het gebed, ook in Suriname. 
We zien als TFC uit naar de verlofperiode van Joop en Rianda en de kinde-
ren. Deze periode staat gepland van D.V. 26 juli tot en met 27 september. 
Ze kunnen opnieuw terecht in de woning in de Zuidweg. Het plekje waar 
ze twee jaar terug ook mochten verblijven. Met dank aan fam. Weststrate, 
die opnieuw deze woning voor hen beschikbaar stelt. 
Ook in de afgelopen periode hebben acties niet stilgestaan. We denken 
aan de steeds terugkerende kledingbeurs die dit voorjaar opnieuw gehou-
den mocht worden. Dank aan iedereen die daar, op welke wijze dan ook, 
zijn bijdrage aan heeft geleverd! De goede onderlinge sfeer, het enthousi-
asme, zoveel blije moeders en zo’n opbrengst. Wat een mooi initiatief, wat 
nu al een aantal jaar voortgezet wordt.
Bij fam. De Waal worden met regelmaat spontaan bloe-
men verkocht t.b.v. MAF, hartelijk dank! En dan was 
daar opeens de talentenveiling. Georganiseerd door 
groep 3 van jv Obadja. Dank voor al jullie inzet en na-
tuurlijk voor het bedrag wat daardoor ook voor MAF 
opgehaald kon worden! 
Iedereen, jong en oud, bedankt voor uw betrokkenheid, 
meeleven en bijdrage keer op keer!

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord.
De nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van de 
familie Van Weele. De verzending van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuis-
frontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop 
& Rianda 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 daar-
bij dat het om de familie Van Weele gaat.
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Joop en Rianda van Weele
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MAF Nederland, o.v.v.  
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Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
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Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen

Bezoek aan een  
Bezoek aan een  
dierenpark!dierenpark!

Tom Kan weer een  
Tom Kan weer een  
keertje meevliegen!
keertje meevliegen!

Tom z'n tuintjeTom z'n tuintje


