
“Met uw steun kunnen we mensen die anders 
onbereikbaar blijven, voorzien van de eerste 
levensbehoeften.” 

Wilt u betrokken blijven? 

Helpt u ons helpen? juni 2022

Joost is gezagvoerder 
Boeing 737 bij KLM

Ruth is co-piloot 
Boeing 777 en 787 bij KLM

Ze hebben twee kinderen: 
Naud en Annemijn

Enige maanden geleden ontving u van ons een brief waarin we u vertelden 
over onze nieuwe missie: van KLM-piloot naar bush-piloot voor Mission 
Aviation Fellowship. Met MAF willen we noodhulp, medische zorg en 
ontwikkelingshulp gaan brengen op de meest onbereikbare plaatsen. 
MAF brengt door middel van vliegtuigen en technologie hulp en hoop op 
plaatsen die anders niet bereikt zouden worden. Een dokter of tandarts naar 
een dorpje in de woestijn, voedsel en medicijnen naar een vluchtenlingen-
kamp of bouwmaterialen voor een school naar een stam hoog in de bergen. 

Vanaf volgend jaar zullen we als vrijwilligers worden uitgezonden naar een 
nu nog onbekende bestemming. MAF zorgt daarbij voor vliegtuigen, onder-
houd, landingsbanen en ondersteuning.  Wij geven onze banen op en zoeken 
sponsors voor ons eigen levensonderhoud: huisvesting, onderwijs voor de 
kinderen, verzekeringen en brood op de plank. 

Helpt u ons, zodat wij daarmee anderen kunnen helpen? Met uw (maande-
lijkse) donatie kunnen we mensen die anders onbereikbaar blijven, voorzien 
van de eerste levensbehoeften. Uw giften komen 100% ten goede aan ons 
werk als piloot voor MAF. Hartelijk dank! 

Uw steun in gebed en/of  financiële bijdrage is onmisbaar. Het steunfonds 
wordt beheerd door MAF. Familie de Wit heeft geen zicht op wie hen
financieel steunen. 
MAF heeft een ANBI-status zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

                               Meehelpen kan via www.maf.nl/dewit               
                of scan de QR-code. 



Van de Thuisfrontcommissie

De afgelopen tijd hebben we diverse brevetten gehaald en vliegtrainingen 
gevolgd. Zo leerden we in Duitsland de basisbeginselen van het vliegen in de 
bergen en het vanuit de lucht inspecteren van onbekende airstrips. 

Onze Thuisfrontcommissie kreeg vorm en we hielden de eerste vergaderin-
gen en acties. We stonden op Koningsdag met een promotiestand in Leider-
dorp en op Hemelvaartsdag in Voorschoten. 

Joost en Herbert liepen de Runway Run op vliegveld Teuge om geld op te 
halen voor ambulancevluchten en de leerlingen van de Oranjeschool in 
Katwijk hebben met een spaaractie een heel mooi bedrag opgehaald. Dat is 
geweldig nieuws want ons steunfonds moet voldoende gevuld zijn wanneer 
volgend jaar kosten gemaakt gaan worden voor onze uitzending. 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief! 
U kunt u inschrijven op www.mafdewit.nl. U kunt mafdewit ook volgen op 
Facebook, Instagram en YouTube.

Op dit moment woont familie de Wit nog in Nederland. Na hun vertrek naar 
het buitenland, zullen wij hen in Nederland vertegenwoordigen. We helpen 
Joost en Ruth met het werven van fondsen voor hun levensonderhoud en 
vertellen hun verhaal in Nederland. Het is voor familie de Wit een
spannende tijd en we willen hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.
U kunt de thuisfrontcommissie altijd bereiken op: info@mafdewit.nl

We stellen ons graag aan u voor. Van links naar rechts:
Herbert Lieftink, voorzitter - Chantal Szemenyei, secretaris - Tony Stiller, 
penningmeester - Eline Kasbergen, actiecoördinator - Jarno Blaas, coördinator 
digitale media - Arwin Siwpersad, gebedscoördinator - Daniëlla Hammink, 
coördinator voorlichting en presentaties.

Voorbereiding 


