
We zijn enorm dankbaar voor iedereen die we 
deze zomer konden ontmoeten! Het is bijzonder 
om de verbondenheid te voelen met jullie, 
ondanks dat we ver wonen. De kinderen konden 
nog één week met hun vrienden meedraaien op 
school. Eén van de hoogtepunten voor de 
kinderen; naar Walibi. Ze hebben heel hard hun 
best gedaan om lang genoeg te zijn om in alle 
achtbanen te mogen. Salomé was precies 1,40m 
en liet de kans niet aan zich voorbijgaan. Ze 
durfden beiden in alle achtbanen! 

Een stukje fietsen in de ‘achtertuin’ 

In de verlofperiode kreeg Noortjes’ moeder te 
horen dat ze borstkanker had. Het was een 
spannende tijd waarin we moesten afwachten wat 
de ernst was en welke behandeling daarop zou 
volgen. Gelukkig kon ze geopereerd worden en 
dit is allemaal zeer goed verlopen. Het was 
bijzonder en goed dat we precies in die periode 
bij hen logeerden en we dicht bij hen konden 
zijn. Bidden jullie mee dat ze kankervrij zal 
blijven? 

Thuis
Het is ook heerlijk om weer thuis te zijn en alle 
vrienden en collega’s die we drie maanden niet 
hebben gezien weer te spreken. De kinderen en 
Noortje zijn weer begonnen met school en twee 
dagen na aankomst was Marijn alweer aan het 
vliegen. Ook hebben Judah en Salomé hun Karate 
lessen weer opgepakt. 

Zonnestroom
Naast het bieden van de reguliere vluchten heeft 
MAF Angola niet stil gezeten. Vorige maand heeft 
Marijn samen met collega Brent, Basilio en 
Andrew een nieuw zonnestroom systeem 
geïnstalleerd voor een Christelijk ziekenhuis net 
buiten de stad. Zestig panelen van 400Watt en 
81kW aan accu’s. Een grote zegening voor een 
ziekenhuis wat altijd afhankelijk was van diesel 
generatoren. 

Jubileum en gezinsuitbreiding
Begin oktober vierden we onze 15-jarige bruiloft. 
Een mooie tijd voor gezinsuitbreiding. Wel in de 
vorm van een hond deze keer. Welkom onze Max, 
een Labsky (Labrador en Husky). Judah en Salomé 
zijn niet bij hem weg te slepen.  

Max, ondertussen al drie keer zo groot. 

Beste familie, vrienden en bekenden,
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Het komt als een welkome afwisseling nu ze niet 
echt vriendjes van hun leeftijd hebben die in de 
buurt wonen. 

Bezoek en Examens
Naast alle gewone vluchten en onderhoud heeft 
de afgelopen maand in het teken gestaan van 
training. De 6-maandelijkse vliegtraining op beide 
vliegtuig types. Daarnaast moesten alle piloten 
een instrument rating  vernieuwen door middel 
van een praktijk examen. Dit moet iedere twee 
jaar. De afgelopen paar keer is John Polonenko, 
een vriend van MAF, en Transport Canada 
examinator, naar Angola afgereisd om examen in 
ons eigen vliegtuig en bekend gebied te kunnen 
doen. Hier zijn we heel blij mee. 
Ook was er bezoek van verschillende (nieuwe) 
collega’s van het MAF kantoor in Canada. Zowel 
om mee te denken over de technische kant, als 
over fondswerving en innovatie. 
Een drukke tijd voor ons allemaal. Dit betekende 
dat we bijna elke dag van de week gasten hadden 
aan tafel.   Sommige weken aten we maar een 
enkele keer alleen als gezin. 

Naar de turbine bladen kijken in de motor met een boroscoop 

Onderhoud
Omdat Marcel en Kelly Boers en gezin nu op 
verlof zijn is  Marijn verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Gelukkig heeft hij hulp van collega 
piloot-monteur Andrew en Angolese collega 
Basilio. Afgelopen maand hebben ze samen de 
400uurs inspectie op de nieuwe caravan 
afgerond.  

Vliegen
Tijdens een van de laatste trainingsdagen kregen 
we een Whatsappje of we vandaag of morgen een 
medische evacuatie konden doen. Het was al later 
op de dag, waardoor dezelfde dag niet realistisch 

was. De volgende dag stond er al een vlucht 
gepland, maar dit viel te combineren. 
Het was een dubbele evacuatie, dus met twee 
brancards kwamen we aan in Chinhama. Er waren 
acht passagiers, bestaande uit vier patiënten van 
wie twee in ernstige toestand. Ze hadden net 
anderhalf uur in een 4x4 ambulance achter de 
rug om bij het vliegveld aan te komen. Het ging 
onder andere om een jongetje van een jaar of 
acht met buiktyfus; hij was volledig geel in het 
gezicht en had erg weinig energie. En er was een 
jonge vrouw met een overleden baby in haar 
buik; ze was er ernstig aan toe. 
Na aankomst in Lubango, konden ze met een 
andere ambulance naar het ziekenhuis hier in de 
stad waar ze geopereerd zijn. Alledrie maken het 
inmiddels goed. Het voelt als een voorecht om 
een schakel te kunnen zijn in dit levensreddende 
werk.  

Met vriendelijke groet, 

fam. Goud 

 
-wij Gouden u op de hoogte-

http://www.maf.nl
mailto:adres@maf.nl

