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Beste familie, vrienden en bekenden, 
Hoe is het met jullie? Nu we weer een maand terug zijn 
in Oeganda zitten we weer helemaal in het leven hier! 
De scholen zijn begonnen en het vliegwerk is weer 
opgepakt in een gewijzigd team. 
 

Verlof  
We hebben een heel goed verlof gehad! Het was fijn om 
familie en vrienden te ontmoeten tijdens onze 
ontmoetingsdag en bij andere presentaties, en nieuwe 
vrienden te maken in bv de Chinese kerk. We hebben 

eerst familie in Barcelona bezocht, covid gekregen ☹, 

een gezellig familieweekend gehad en ook een weekje 
met het gezin op 
Texel. Wat heerlijk 

dat in Nederland 

zoveel prachtige 
natuur vrij toegan-
kelijk is!  

Picknicken in de Sluftervallei in de-
zelfde duinpan als 12 jaar geleden! 

 

Natuurlijk bezochten we het MAF kantoor in Teuge, het 
ZGG-kantoor in Woerden, maakten we een 
gemeentedag mee in Den Haag, heeft Rembrand z’n 
Europese vliegbrevetten weer geldig gemaakt middels 
de medische keuring en een examenvlucht (en een paar 

gelukkige sponsors kregen een rondvluchtje cadeau!). 
We hebben veel oude kennissen ontmoet toen we in de 

stand van MAF Nederland stonden op de ZGG 
Zendingsdag en op de rustige momenten hebben we 
wat klussen aan het huis gedaan. In onze thuis-
gemeente Den Haag/Scheveningen genoten we van een 
Keniaanse maaltijd met onze mede-gemeenteleden, 
waarna we in de kerk over ons werk konden vertellen 
aan de hand van een PowerPointpresentatie. Dat 

konden we na 3 jaar gelukkig ook weer bij de PKN in 
Rijswijk doen! 
 
Na alle verlof-drukte, en het van hot-naar-her rennen 
wat daarbij komt kijken, zijn we een heerlijke week 
wezen kamperen op de Reveilweek van de NEM, met 

veel bezinning en gezelligheid terwijl de kinderen een 

tienerkamp in Stroe meemaakten. De meiden hebben 
het daar fantastisch gehad, samen met twee nichtjes. 
En 5 dagen later zaten ze alweer in de schoolbanken in 
Kampala, tsja, dat was wel even omschakelen. Maar 
ook heerlijk dat het weer een schooljaar was dat 
gewoon op school startte, en niet zoals de afgelopen 

twee jaar alleen online!! 
 
Zorgen 
We zijn blij dat we tijd hebben kunnen doorbrengen met 
Rembrands ouders en Margreets moeder. Afgelopen 
week is er helaas borstkanker geconstateerd bij 
Margreets moeder. Een lang traject van chemokuren 

staat op het punt te beginnen. We vragen uw gebed 
voor moeder Geluk en de familie! Wellicht zal Margreet 
voor een aantal weken naar Nederland komen. 

 
Thirza’s Topic 
Ik vond het erg leuk dat ik nog anderhalve week mee 
kon doen met groep 8 van de basisschool de Akker! 
Tijdens elk verlof draaiden we een paar weken mee. Ik 
kende dus veel kinderen in deze klas. Voor de 

afscheidsmusical was ik souffleur, en het was een erg 
leuke musical. We hebben ook een traditie op onze 
school waarvoor je de ‘school wordt uitgegooid’ aan het 
eind van groep 8. Dat zie je op deze foto’s: 

Groetjes, Thirza 
 

Uit de cockpit: de Yambio shuttle 

Een paar weken terug vloog ik de wekelijkse ‘Yambio 
shuttle’. Yambio is een stadje in Zuid-Soedan, bijna 700 
kilometer bij Kampala vandaan. Omdat het zo ver is 
maken we halverwege een tussenstop in Arua voor de 
grenscontrole en het bijtanken van het vliegtuig. Ook 
stappen hier mensen in en uit. Sommigen daarvan 

komen dan vanuit het nabijgelegen DR Congo naar Arua 
om met MAF naar Kampala te vliegen. Het leuke aan 

deze vlucht is dat we dus met 1 vlucht mensen 
bedienen vanuit 3 verschillende landen, wat zelfs in de 
wereld van MAF 
uniek is!  Het is 
ook wel een 

lange vlucht, en 
vaak kom je 
onderweg het 
nodige (on)weer 
tegen, waar je 
een weg 
doorheen moet 

te zien vinden. 
 
Tijdens deze vlucht begin september merkte ik weer 
eens hoe belangrijk MAF is om mensen toegang tot 
(betere) gezondheidszorg te bieden. Daarvoor moeten 

ze vaak naar Kampala. En hoewel ik hier zeker niet naar 

elk willekeurig ziekenhuis zou gaan, is het wel een feit 
dat er hier veel betere zorg beschikbaar is dan waar 

veel van onze 
passagiers 

vandaan komen. 
Als je erover 
nadenkt is het 

bizar dat 
mensen voor 
redelijk simpele 
ingrepen een 
dag of meer 

moeten reizen, inclusief 1 of meerdere vluchten met 
MAF om toegang tot zorg te hebben!    → →  
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Deze keer had ik een man aan boord met zeer pijnlijke 
rugklachten (ik denk hernia) en een zendingsarts die 

met twee van zijn patiënten naar Kampala vloog: een 
baby van een half jaar met acute luchtwegklachten (de 
arts moest regelmatig slijm wegzuigen met een grote 

pipet) en een oude vrouw waarvan ik niet precies weet 
wat ze mankeerde. En terwijl we onze laatste 1,5 uur 
van Arua naar Kampala vliegen, was ik me er sterk van 
bewust dat wat voor mij ‘het laatste stukje vliegen op 
weg naar huis’ is, voor deze mensen zóveel méér 
betekent: elke kilometer die we afleggen is er één 
dichter bij ‘hoop op een gezonde toekomst’!  

 
Checkpilot 
In mei 2022 heeft Rembrand een cursus voor check-
piloot gedaan. Daarin leerde hij om te beoordelen of 
collega’s nog wel volgens de MAF standaarden vliegen. 
Deze checks doen de piloten twee keer per jaar. Ook 

leerde hij om vanaf te rechterstoel te vliegen. Een piloot 
die in zijn eentje een vliegtuig bestuurt, zit normaal op 
de linkerstoel, zoals autobestuurders in Nederland ook 
gewend zijn. Vanaf de rechterkant ‘voelt’ het allemaal 
behoorlijk anders aan, en ook kan je niet bij alle 
knoppen. Bij het beoordelen van andere piloten werken 
we met scenario’s. Het is dus niet alleen een 

aaneenschakeling van losse oefeningen. Als de 
checkpilot goede scenario’s weet samen te stellen, dan 
krijgt hij ook veel te zien van de niet-technische 
vaardigheden van de piloot die hij beoordeelt. Zoals 
probleemoplossend vermogen, beslissingen nemen en 
inzicht in omgevingsfactoren. Juist dat zijn de dingen 
die in een echte emergency het verschil kunnen maken 

in de afloop. Gelukkig gebeuren echte emergencies 
zelden, dus deze checkvluchten zijn goede momenten 
om te checken, EN te trainen.  

 
Managementteam 
Rembrand maakt sinds kort deel uit van het 
managementteam van MAF Uganda. Met zijn jarenlange 

ervaring als piloot en in Kwaliteits- en Veiligheids-
management kan hij zo zijn steentje bijdragen aan het 
beleid binnen ons team, onder de bezielende leiding van 
onze nieuwe country director, Ruth Jack. 
 
Queen Elizabeth 

Het overlijden van hare majesteit koningin Elizabeth II 
van het Verenigd Koninkrijk heeft ook een impact op 
Oeganda – Oeganda maakt deel uit van de zogenaamde 
Commonwealth, het was in het verleden een Brits 
protectoraat. Ook meerdere van onze collega’s en 
vrienden komen uit het VK en rouwen om haar dood. In 

The Queen is een groot voorbeeld van trouwe 

dienstbaarheid aan de samenleving heengegaan. Ze 
mocht tijdens haar leven een sterk getuigenis geven 
van Christus die haar kracht gaf om dit zo lang te doen! 
 
Gasten 
Ons gastenhuisje is regelmatig in gebruik door piloten 
uit andere delen van MAF. Recentelijk bijvoorbeeld uit 

Zuid-Soedan en Papua New Guinea. Binnenkort hopelijk 
ook door Margreets zus Ditteke, die met haar man voor 

de GZB in Malawi woont en werkt. Ze bezoekt GZB 
projecten in DR Congo en Noord Oeganda en Zuid 
Soedan. We kijken ernaar uit om haar na 4 jaar weer 

te zien! En dat wordt dan nog maar de 3e ontmoeting 
sinds we bijna 10 jaar geleden zijn uitgezonden. Dat 
komt omdat onze verloven in Nederland helaas nooit 

gelijk vallen. Een speciale mogelijkheid dus! 
 
Tot slot… 
…willen we iedereen heel 
hartelijk bedanken voor alles 
tijdens het verlof, we zijn op 
allerlei manier erg hartelijk 

welkom geheten! Vooral ook 
dank aan de thuisfrontcommissie 
voor de hulp bij het klaarmaken 
van het huis, en tijdens de 
presentatie momenten. En zeker 
ook neef Thijs van Bergwerff 

Gorinchem voor opnieuw een 
fijne leenauto voor tijdens het verlof! 
 
Hartelijke groeten, 
 

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg  

 

Van de Thuisfrontcommissie 
 

Zoals u in deze nieuwsbrief hebt gelezen, kijken 
Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza terug op een mooie 
verlofperiode. Het was alweer hun 4e verlof in al die 
jaren in dienst van de MAF. Voor ons als 
thuisfrontcommissie was het fijn om hierin te mogen 
ondersteunen. Het is dan altijd weer goed als zo’n 
periode voor het gezin naar wens verloopt en ze even 

kunnen uitrusten van het intensieve werk in Oeganda. 

 
Ook dit jaar hopen we als thuisfrontcommissie weer een 
mooie wijn- en sapactie ten gunste van het gezin 
Rodenburg te organiseren. Na de vele positieve reacties 
van afgelopen jaar, zeker ook voor wat betreft de 

sappen, zetten we mede daarom ook dit jaar deze actie 
weer op touw. U ontvangt hierover in oktober meer 
informatie. Houdt uw mailbox in de gaten! 
 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar 
we zijn als commissie over de financiële steun die u de 
familie schenkt. Zonder deze steun is hun inzet ten 

behoeve van onze – in nood verkerende - medemensen 
in Oeganda niet mogelijk.  
 
Bovenal is en blijft uw gebed nodig! Wilt u ook daarin 
het gezin Rodenburg niet vergeten, zeker nu er zorgen 

zijn rond de gezondheid van Margreets moeder? 
 

Met hartelijke groet, 
De Thuisfrontcommissie 
 
 

 
Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl  
Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454 
Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: Rodenburgflyer  
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