
Het MAF Liberia programma groeit, daar komt veel bij kijken. Graag willen we jullie in 

deze nieuwsbrief een beeld van geven van wat er gaande is in het programma. Ook delen 

we wonderlijk nieuws! Veel leesplezier. 

Regenseizoen 

Ondertussen is het regenseizoen aangebroken. We merken een 

groot verschil qua klimaat met een paar maanden geleden. Door 

de vele regen en bewolking is de temperatuur aangenamer.  De 

luchtvochtigheid is wel nog hoger geworden. We hebben zelfs 

luchtvochtigheid gemeten van 99%! (Dat is het andere uiterste van 

het droge seizoen in Tsjaad, waar het laagste wat wij hebben  

gemeten 6% was.) 

Buiten de hoofdstad Monrovia zijn er bijna geen geasfalteerde 

wegen. De weinige wegen die er zijn, worden door de hevige  

regen nog slechter begaanbaar. Soms zijn ze zelfs helemaal niet 

door te komen. In dit seizoen zien we nog meer de essentie van 

het werk van MAF in Liberia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe huizen 

Groei van het team betekent o.a. dat we meer huisvesting nodig 

hebben. Ondertussen wordt er hard gebouwd aan drie nieuwe 

huizen voor MAF. Ze komen achter de bestaande MAF huizen te 

staan, zo blijft het team bij elkaar in de buurt wonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het regenseizoen heeft veel impact op de bouw, daardoor is het 

lastig te zeggen hoe lang de bouw zal duren. We hopen dat de  

huizen eerste kwartaal volgend jaar klaar zullen zijn. Zodra ze klaar 

zijn, zullen wij naar één van deze huizen verhuizen. De nieuwe 

huizen hebben een slaapkamer minder en zo houden we de  

bestaande huizen beschikbaar voor grotere families.  

 

In het binnenland van Liberia zijn duizenden kleine dorpen. Veel 

dorpen hebben geen kerk. Waar wel een kerk is, zijn de dominees 

vaak ongetraind. Kim Smith is een zendeling voor Wordsower en 

geeft o.a. training aan dominees in deze afgelegen gebieden. 

Dit voorjaar vloog MAF een drukpers van ruim 400kg naar Zwedru, 

een dorp in het zuid oosten van Liberia. Met deze pers kunnen ze 

zelf Bijbels lesmateriaal printen. In het zuidoosten zijn geen  

christelijke boekwinkels, dus gebruiken ze de printer ook om  

concordanties, studiemateriaal en verschillende vertalingen van de 

Schrift te verkopen tegen kostprijs. De alfabetiseringsgraad is erg 

laag in Liberia, dus voor wie niet kan lezen, werken ze ook met 

audiobijbels in het dialect. 

Over de weg duurt het in ieder geval 20-30 uur om in Zwedru te 

komen. In het regenseizoen zeker een week. De kans dat materiaal 

beschadigd aankomt, doordat de vrachtwagen problemen krijgt 

onderweg, is zeer groot. Met een vlucht van een uur staat het MAF 

vliegtuig op de plaats van bestemming en komen de materialen 

onbeschadigd aan. 

Airmail nr.24 

 Johan & Reinate Brugmans                Zomer 2022 

Regenseizoen maakt de wegen op zijn zachts gezegd ‘uitdagend’ 

De bouw is in volle gang. Erachter staan de huidige MAF huizen. 

Het vroeg wat teamwork om de printer van 400 kg in het vliegtuig te krijgen 



Wonderlijk nieuws 

Sinds we hier wonen kreeg Johan last van zijn ogen, soms in combinatie met een gevoel 

van disbalans. Omdat dit steeds erger werd en het geen specifieke symptomen van  

ménière zijn, wilden we het goed na laten kijken. Helaas is de gezondheidzorg in Liberia 

erg slecht. Dit was de reden dat we dit voorjaar naar Nederland zijn gekomen om weer bij 

de kno arts en een oogarts langs te gaan. Na onderzoek blijkt nu dat Johan toch geen  

ménière heeft en dat wat hij met zijn evenwichtsorgaan had, bijna genezen is. Het speelde 

op door het probleem met de ogen, wat gelukkig erg goed te genezen was. Hij is nu 

 gezond verklaart en mag in theorie weer vliegen. Voor veel mensen was dat de eerste 

reactie: ‘ga je nu weer vliegen’? Wij hebben, door wat er door de jaren heen allemaal is 

gebeurd, in Kenia veel gebeden of God duidelijk wilde maken of Johan moest blijven  

vliegen of niet. Toen de diagnose ménière kwam, was dat voor ons een duidelijk antwoord 

op ons gebed. God heeft Johan gezegend met een nieuwe rol, wat hij eerlijk gezegd met 

nog meer plezier doet dan vliegen. Voorlopig weten we ons geleidt op deze plek, in deze 

rol. We zijn erg dankbaar dat Johan geen ménière heeft en dat hij weer de mogelijkheid 

heeft om te kunnen vliegen. We zullen zien wat God in de toekomst voor ons in petto 

heeft.  

 

Wilt u met ons meedanken... 

• Voor het mooie nieuws dat Johan mocht ontvangen en zijn gezondheid 

• Dat Reinate’s migraine aanvallen nu veel minder zijn dan in het voorjaar  

• Voor de aangenamere temperatuur tijdens het regenseizoen 
 

 

Wilt u met ons meebidden... 

• Voor wijsheid voor Johan bij alle beslissingen die hij keer op keer moet maken 

• Dat de bouw van de huizen voorspoedig mag gaan, zodat de nieuwe families  

kunnen komen 

• Voor de lokale mensen wiens huizen niet bestand zijn tegen de vele regen die valt 

in dit seizoen 
 

Met hartelijke groet, Johan en Reinate 

 

Vanuit de TFC 

Post 

Wat blijft het leuk om een kaartje via de post te ontvangen. Wist u dat 

u Johan en Reinate ook een kaartje kan sturen? Het adres staat onder-

aan de nieuwsbrief.  

Wijnactie 

Terwijl wij als thuisfrontcommissie genieten van de zomer,  zijn de voorbereidingen voor 

de wijnactie ook alweer van start gegaan. Na een wijnproefavond, hebben we een mooie 

selectie wijnen kunnen selecteren die wij in het najaar gaan verkopen.  

Ook voor kerstpakketten/attenties kunnen wij wijn leveren. Neem gerust contact met ons 

op! 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. 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 Johan & Reinate  

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 daarbij dat het om de familie Brugmans gaat. 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop                                       

06-10979636 

tfcbrugmans@gmail.com 

 

Postadres in Liberia                      

Johan en Reinate Brugmans             

C/o MAF, P.O. Box 763                                               

1000 Monrovia-10                                    

Liberia          

johanenreinate@gmail.com 

Supporten? Zeg uw steun toe via 

www.maf.nl/brugmans 

Bankrekeningnummer :  

NL88 ABNA 0612159671,             

t.n.v. MAF Nederland                   

o.v.v. Steunfonds Brugmans 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord 

door Drukkerij RAD, Dordrecht 

 

WWW.MAF.NL/BRUGMANS 

 

FACEBOOK.COM/

JOHANENREINATE 

 

INSTAGRAM.COM/

JOHAN_REINATE_MAF 

 

 

 

http://www.maf.nl/

