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De dorpen Kikongo en Vanga zijn u ondertussen al bekend, we hebben al meermaals over hen geschreven. 
Hieronder staat een verslag van een van onze partners. Katherine vertelt: 

Even bij Kikongo langsgaan klinkt eenvoudig genoeg. Als je van Kinshasa naar Vanga vliegt, ga je recht boven 
Kikongo. Ik stuurde snel een e-mail "Beste Mission Avia on Fellowship, zou je even willen stoppen in Kikongo op je 
vlucht naar Vanga? Dr. Elvis, huisarts in Vanga, werkt drie maanden in het Kikongo-ziekenhuis, niet alleen als enige 
arts, maar ook als jdelijk directeur van het ziekenhuis. Een bezoek zou zo'n bemoediging voor hem betekenen en 
voor het hele team daar." Met toestemming van MAF nam ik snel contact op met Dr. Elvis en kocht medicijnen die 
het ziekenhuis dringend nodig had. 

Later dacht ik over wat er nodig was om 'even te stoppen in Kikongo' via de wegen. Tijdens het bezoek van het 
medische coördina eteam in februari reden we zes uur op asfalt in onze ruige landcruiser voordat we de 
onverharde weg naar Kikongo op gingen. We ijverden daarna en uur om de laatste 105 kilometer af te leggen. 
We ontdekten al snel dat de weg even betreurenswaardig was als al jd. Op een gegeven moment was het zo 
volledig overgroeid en weggespoeld dat we kilometers lang blindelings verder moesten sukkelen, de weg 
onherkenbaar verzwolgen in olifantsgras en struikgewas. 

Een vriend die we hadden meegebracht voor occasionele wegrepara es, werd onze pionier. Machete in de hand 
mepte hij heen en weer, waarbij hij vaak op zijn schreden moest terugkeren. Termietenheuvels en boomstronken 
ontwijkend, meter voor meter, sneed hij ons uiteindelijk een nieuwe baan. Ongetwijfeld zullen voertuigen die 
deze kant opkomen dankbaar zijn voor dit pad. Er is niets eenvoudigs aan "even stoppen in Kikongo!" 

Een dokter als Elvis, een team van verpleegkundigen zoals die in Kikongo, zijn Congo's beste hoop op goede 
medische hulp voor pa ënten in Kikongo. MAF werkt ook met ons samen en biedt vaak gesubsidieerde vluchten 
aan om artsen zoals Dr. Elvis in de frontlinie te plaatsen in afgelegen gebieden. Bid alstublie  met ons mee dat 
God arbeiders zal doen opstaan. Het werk is overweldigend en daagt velen uit. Bid ook dat God voor MAF's 
bediening in Congo zal zorgen en voorspoedig zal zijn, want hun dienst maakt het zo veel gemakkelijker om ‘even 
Kikongo langs te kunnen gaan’! 

 

Links: Blaise, met 
machete in de hand, 
maakt de weg weer 
open voor ons team 

via de weg. 

 

Rechts: Dr. Tim Rice 
en zijn vrouw Kathy 

die met de MAF weer 
naar hun post vliegen 



DANK U 

voor uw samenwerking met ons in 
het werk van de MAF in de DR 

Congo om hulp, hoop en genezing 
te brengen aan de meest 

geïsoleerde delen van de wereld! 
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ONLINE VIA ONZE NIEUWE 
MAF NL WEBSITE! 
Visit www.maf.nl/dejongh 

HOE GEVEN? 

April 

Jonathan’s ouders kwamen op bezoek 

Mei 

Nicole organiseerde een vrouwen 
retraite voor de zendelingen 

Noah werd 10 jaar 

Juni 

Aria 
vierde 
haar 

eerste 
ver-

jaardag 

Wya  
is nu 6 

jaar 
oud! 

O s en 
zijn 

beste 
vriend 

beleven 
vaak 

avontuur 

Terug 
naar 

school 
voor 

Nicole

In januari is Nicole aan haar masters in pastorale counseling, met de nadruk op huwelijk 
en gezin, begonnen. Ondertussen hee  ze al 4 vakken achter de rug. Het is een geweldige 
uitdaging, maar ook een droom om, na jaren van gebed, zich te verdiepen in zaken als 
bijbelse counseling, geestelijke vorming en mul culturele counseling. Bid voor haar terwijl 
ze deze zomer haar verantwoordelijkheden jongleert, waaronder het afwerken van 2 
vakken! Als je haar graag wilt steunen of bemoedigen, stuur haar dan een e-mail (zie 
hieronder)! 


