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MAF 
Het blijft me altijd verbazen dat we bij MAF van het ene in 
het andere terecht komen. Soms denk je als dat achter de 
rug is dan…., maar dan…. is er weer wat. Dus het zal altijd 
uitdagend blijven.  
Zo hebben we achterliggende tijd afscheid genomen van 
een van de MAF gezinnen. Of je nu een korte of lange tijd 
samen gediend hebt, er ontstaat al snel een band met 
elkaar. Met elkaar beleef je hoogte en dieptepunten. Na 2,5 
jaar hebben we de familie Versteeg uitgezwaaid en door 
het gemis heen weten we dat het goed is zo en dat God hen 
nu op een andere plaats wil hebben. Verder zijn er ook 
weer collega’s bijgekomen uit Nederland en hebben we 
ook lokaal weer iemand aangenomen om het grondteam te 
versterken.  
Ook de bouw van de 
nieuwe hangaar en 
kantoor gaat gestaag 
door. De fundering is een 
hele uitdaging geweest 
vanwege de hevige 
regenval in het regen-
seizoen. Er moest veel 
gepompt worden, maar de aannemer hield stand en zette 
stevig door met een resultaat zeer naar tevredenheid. 
Inmiddels zijn de 11 containers met staalconstructie 
aangekomen in Suriname en met kunst en vliegwerk door 

de douane geloosd. Wel alles volgens de regels…      . 
Vorige week is de aannemer begonnen met het plaatsen 
van de eerste kolommen. Twee medewerkers van Hanse 
Staalbouw zijn hiervoor afgereisd naar Suriname om de 
opstart te begeleiden. Erg mooi om de betrokkenheid van 

zoveel mensen te ervaren bij dit 
geweldige project. De tekenaar had 
zonder dat iemand het wist een 
tekstreferentie uit de Bijbel in het staal 
getekend en dit is het hele productie-
proces meegegaan en gerealiseerd. Een 
erg bijzonder moment toen dit vorige 
week bij het plaatsen openbaar kwam. 
Zelf ben ik nu minder betrokken bij de 
bouw vanwege andere verantwoordelijk- 

heden. In de overgang van de voorbereidingsfase naar de 
uitvoeringsfase heb ik de bouw kunnen overdragen aan 
collega Helmer, die toen net binnenkwam. Hiermee kreeg 
ik mijn handen vrij om me te kunnen richten op de 

 
organisatie zelf. De hevige regen heeft in Suriname voor veel 
problemen gezorgd. De mensen zijn hier wel gewend aan de 
regenseizoenen en elk jaar staan er ook wel straten in de stad 

onder water. Maar toch hebben we de 
laatste tijd ook veel gehoord van 
mensen dat ze dit nog niet eerder zo 
hebben meegemaakt. In de stad 
stonden hele gebieden onder water, 
straten, huizen, alles. Ook de scholen 
gingen met regelmaat dicht, omdat je er 
niet kon komen of dat het water in de 
klassen stond. In onze buurt konden we 

de voeten gelukkig drooghouden, maar op straat hebben we 
benauwde momenten gehad met de auto. In het binnenland 
is het weer een hele andere situatie. Daar treedt de rivier 
buiten zijn oevers, ook met alle gevolgen van dien. De rivier 
is de levensader voor de inheemsen en daarom zijn de 
dorpjes redelijk dicht bij de oevers gebouwd. Dit heeft tot 
veel problemen geleid, maar erger nog zijn de ‘kostgronden’ 
zoals dat hier heet. Dit zijn de groentetuinen van de mensen. 
Hiervan zijn ze afhankelijk voor hun hoofd voedselbron, 
cassave, zoals in Nederland de aardappel. Ook deze 
kostgronden liggen vaak 
dicht bij de rivier, met als 
gevolg dat door de 
overstroming de hele oogst 
verloren is gegaan. Dit heeft 
direct grote gevolgen. Met 
MAF zijn we in samen-
werking met het Nationaal 
Coördinatie Centrum en Rampenbestrijding (NCCR) 
begonnen met noodhulp. We vliegen voeding in naar de 
verschillende dorpen en dit wordt met grote dankbaarheid 
ontvangen. MAF onderscheidt zich door zich in crisistijd niet 
afzijdig te houden, maar juist een stap naar voren te doen. 

Niet om ons 
daarmee te 
laten zien, maar 
vanuit de liefde 
die God ons 
heeft geleerd en 
gegeven.  
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Gezin 

De jongens maken het goed en zijn veel buiten te vinden. 
Regen of geen regen er zal gevoetbald worden. Gelukkig is 
het hier nooit koud. Tussendoor nog naar school en 
huiswerk, maar het andere is zeker favoriet. Hier loopt het 
schooljaar nog door tot half augustus, dus ze moeten nog 
even. In verband met het verlof kunnen we ze wel wat eerder 
meenemen. Ze kijken hier erg naar uit.  
 

Verlof 
Bijna is het zover, ons tweede verlof komt eraan. Inmiddels 
zien we ernaar uit! De één al wat langer dan de ander, maar 
twee jaar achter elkaar op afstand van het thuisfront is dan 
toch best een eind. Daarbij hebben we laatst ook de 
conclusie moeten trekken dat we afgelopen jaren te veel van 
onszelf gevraagd hebben. En dit gaat z’n sporen trekken. Wat 
geweest is kunnen we niet meer terugdraaien, maar 
vooruitkijkend moeten we patronen doorbreken en ervoor 
kiezen om het anders te gaan doen. We zien dus uit naar een 
periode van rust en even echt loskomen. Maar daar komt 
ook de uitdaging….., want een verlof is beslist niet per 
definitie een rustperiode als je dat niet zelf beschermd. We 
zien ernaar uit om jullie allemaal te ontmoeten en om dat 
mogelijk te maken hebben we erover nagedacht en 
geprobeerd structuur aan te brengen in de verdeling van 
onze tijd. Er zijn een aantal presentaties gepland waarbij 
iedereen welkom is en er tijd zal zijn voor ontmoeting! De tijd 
buiten de presentaties om besteden we vooral met onze 
directe familie. De datums voor de presentaties zullen 
worden gecommuniceerd op social media, kerkbladen en in 
het Eilanden Nieuws. Verder hebben we allerlei afspraken 
voor uiteenlopende zaken die in Suriname niet mogelijk 
waren en nemen we tijd voor een vakantie elders om weer 
op te laden voor we terug richting Suriname gaan. De 
ervaring van ons eerste verlof leert dat de acht weken zo 
weer voorbijvliegen en we willen weer gesterkt en 
voorbereid terug kunnen gaan. 
Paulina heeft een pittige periode achter de rug en is daar nog 
niet helemaal uit. De opspelende ziekte van Crohn, 
langdurige vermoeidheid door een enorm ijzertekort, de 
pandemie met al z’n beperkingen, werkdruk bij MAF, en de 
vijand die in zwakheid aanvalt. Dit alles heeft ertoe geleid dat 
Paulina nog wel het meest van ons allemaal, echt toe is aan 
rust. Daarom hebben we besloten dat zij twee weken eerder 
richting Nederland vertrekt. We hebben een mooie plek 
gevonden waar ze zich even helemaal kan terugtrekken en 
toch de mogelijkheid heeft om terug te vallen op hele fijne 
mensen uit ons netwerk. We bidden om een gezegende tijd 
met haar hemelse Vader en we geloven dat dit haar goed zal 
doen. Haar verlof begint dus ook pas op het moment 
wanneer ik (Sjaak) en de jongens arriveren in Nederland op 
vrijdag 29 juli.  
 
 

Dankt en bidt u mee voor… 
• De vordering van de nieuwe hangar en de steun van 

velen, op allerlei manier, hierin. 

• Dat MAF mag bijdragen aan de voedselverspreiding in 
het binnenland. 

• De problemen die de mensen ondervinden met de 
wateroverlast. 

• Goede afronding hier bij het vertrek naar Nederland, 
eerst voor Paulina en 2 weken later voor Sjaak en de 
jongens. 

• Dat we een goede, gezegende tijd mogen hebben in 
Nederland. 

 
 

Hartelijke groeten uit Paramaribo, 
Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 
 
 
 

 Verjaardagen: 
•  13 augustus: Paulina 
•  17 augustus: Jesse 
•  21 november Ezra 
•  24 maart: Sjaak 
•  13 april: Lucas 

 
 

 


