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

Reist u met ons mee?
Gerbrand werkt als
divisiedirecteur bij 
Broekhuis

Gerlinda werkt als 
projectmanager, met als 
expertise Radiologie en 
Nucleaire Geneeskunde, 
in het Diakonessenhuis in 
Utrecht. 
 
Ze hebben drie kinderen: 
Isa, Sep en Eva 

Bijna drie maanden geleden postten we onze eerste 
update over onze reis. We zijn sinds kort een pilotengezin 
in voorbereiding op missie. Met MAF hopen we noodhulp, 
medische zorg en ontwikkelingshulp te gaan brengen op 
de meest onbereikbare plaatsen. Daarvoor volgt Gerbrand 
nu een pilotenopleiding.

Vanaf volgend jaar kunnen we worden uitgezonden naar 
een nu nog onbekende bestemming. Op de weg naar die 
bestemming staan veel mijlpalen. In onze vorige nieuws-
brief gaven we een indruk van wat er allemaal komt kijken 
bij de voorbereiding op een uitzending. Een van de groot-
ste uitdagingen die nu voor ons ligt, is het beroepsbrevet 
van Gerbrand. Het halen van dit brevet kost veel discipline 
en vooral ook veel avonduren. Maar we slaan ons erdoor-
heen. Op de volgende pagina leest u er meer over.

Het is geweldig dat zoveel mensen in onze omgeving om 
ons heen staan en onze reis op de voet volgen. Bijvoor-
beeld via ons Instagramaccount @runwayreijnoudt. 

Bent u niet actief op Instagram maar wilt u ons gezin ook 
leren kennen? Bekijk dan onze voorstelvideo door de 
qr-code hiernaast met uw mobiele telefoon te scannen. 

Heel veel dank!
Gerbrand, Gerlinda, Isa, Sep en Eva Reijnoudt

Bekijk onze voorstelvideo!



Het team thuis: de thuisfrontcommissie

Voor we als gezin kunnen worden uitgezonden, moet er 
nog veel gebeuren. In de vorige brief vertelden we daar 
meer over. Een van de grootste mijlpalen die we nog 
moeten behalen, is het beroepsbrevet.

Naast het gezinsleven en een veeleisende baan, gaan 
er veel avonduren in de studie zitten. Mensen vragen 
weleens: hoe doe je dat? Het kan alleen doordat we 
als gezin ontzettend gemotiveerd zijn om anderen te 
helpen. 

Als alles goed gaat, zit het meeste studiewerk er deze 
zomer op. Daarna volgen weer nieuwe mijlpalen zoals 
het leren werken in een andere cultuur en het selec-
teren van het land waar we de komende jaren gaan 
wonen en werken.

Geen tijd meer voor vrije tijd

Op dit moment woont de familie Reijnoudt nog in Nederland. Na hun vertrek naar het bui-
tenland, zullen wij hen in Nederland vertegenwoordigen. Als thuisfrontcommissie zijn wij het 
doorgeefluik, bieden we pastorale steun, bidden we voor de familie Reijnoudt en we helpen 
bij het werven van de fondsen. Zo kunnen Gerbrand en Gerlinda zich richten op hun missie.  
We helpen Gerbrand en Gerlinda bij het werven van de fondsen voor hun levensonderhoud en 
vertellen hun verhaal in Nederland.  

MAF zorgt in het land van bestemming voor een hangaar, vliegtuigonderhoud en het vliegtuig 
zelf. Maar er is ook geld nodig voor het levensonderhoud van Gerbrand en Gerlinda. Denk aan 
het schoolgeld voor de kinderen, brood op de plank en een dak boven het hoofd. Wilt u helpen 
dit mogelijk te maken? U kunt de qr-code scannen om te helpen of zelf de site opzoeken: maf.
nl/reijnoudt. Hebt u vragen over de missie van de familie Reijnoudt?
U kunt de thuisfrontcommissie altijd bereiken op tfcreijnoudt@gmail.com. 

Koersen uitzetten, coordinaten berekenen, het beroepsbrevet halen is een kwestie van veel avonduren opofferen.

Van links naar rechts: Arine Visser, voorzitter; Tonky Kool, secretaris; Maurits Reijnoudt, communicatie; Ada Geijtenbeek, ge-
bedscoördinator; Gerhard van de Pol, fondsenwerving; Pieter Tanghe, voorlichter; Wim van der Leede, penningmeester.

Gerbrand en Eva tijdens een bezoek aan vliegveld Teuge

Scan om 
te helpen!

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Reijnoudt. 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 
Gerbrand & Gerlinda als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/reijnoudt. Wijzigingen (adres, 
e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om 
familie Reijnoudt gaat.


