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Weer lekker 

thuis 

na verlof

Wat een machines in Nederland!
Wat een machines in Nederland!

In Nederland ging het vissen 
In Nederland ging het vissen 

gewoon doorgewoon door

Middagje met de paardenkar mee!
Middagje met de paardenkar mee!

Terug in Suriname
Het is heet als we in Paramaribo uit het vliegtuig stap-
pen. Na de lange rij voor de paspoortcontrole volgt het 
verzamelen van onze koffers. Dat neemt bijna een uur in 
beslag. De taxichauffeur en z’n helper staan al op ons te 
wachten. De chauffeur gaat het busje halen, terwijl de 
andere man ons helpt met de bagagekarren. Hij ziet onze 
jongens en z’n blik verandert. Hij wijst naar Tom en zegt: 
“hij lijkt veel op m’n kleinzoon”. We praten wat en dan 
zegt hij dat hij zijn kleinzoon al vijf jaar niet heeft gezien. 
Ontvoerd naar Nederland door zijn ex schoonzoon. Nie-
mand die hem kan helpen. Ondertussen rijdt het taxi-
busje voor. De achterklep wil niet open! Dus worden alle 
koffers en dozen via de voorkant door het busje naar ach-
ter gesleept. Eindelijk stappen wij zelf ook in en genieten 
van de aircolucht die ons wat afkoelt. We zijn weer in 
Suriname. Nog even en we zijn weer lekker thuis…

Verlof
We hebben genoten van ons verlof! We kwamen letterlijk 
in een gespreid bedje, geweldig! Een heerlijke tijd met 

rust, familie, vriendjes, boswande-
lingen, presentaties en mooie ge-
sprekken. Na een erg drukke tijd 
waren we ook echt even toe aan 
een periode verlof. Het doet ons 
goed om te zien en te merken 
dat zo veel mensen al zo lang 
betrokken zijn en ons op wat 

voor manier dan ook steunen. Graag hadden we nog meer 
mensen willen spreken en persoonlijk bedanken, maar 
ook in een verlof is de tijd helaas beperkt. Het contrast 
met ons leven in Suriname was groot. Wat een welvaart 
en luxe in Nederland! Het komt af en toe wel op je af hoe 
oneerlijk het in de wereld verdeeld is. 

Suriname
De jongens zijn weer naar school, inclusief Koen! Hij had 
er enorm veel zin in en stond ’s morgens stralend klaar 
met zijn tas op z’n rug. In de auto werd hij al wat stiller. 
Op het plein stond hij klem tegen z’n mama aan. En toen 
mama wegging, werd het toch wat te spannend allemaal. 
Gelukkig is hij er inmiddels doorheen. Voor Rianda is het 
nog even wennen. Iedereen achterlaten valt toch echt 
niet mee. Nu heeft ze wel meer tijd alleen, alhoewel de 
uurtjes ‘s morgens erg snel voorbij zijn met heel gewone 
dingen. Stille tijd, boodschappen doen, koken, wat op-
ruimen. Dan om half 1 weer de kinderen ophalen. Na 
schooltijd eerst wat huiswerk en daarna lekker spelen. 
Regelmatig nemen we een vriendje uit de klas mee. In 
Nederland is dat vanzelfsprekend, maar hier is dat echt 
geen gewoonte. Na schooltijd blijven velen gewoon thuis 
of gaan naar de opvang. 
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Ook de taken bij MAF zijn weer opgepakt. De directeur is gelukkig her-
stellende en inmiddels weer voorzichtig aan het werk. Helaas moest een 
andere collega, Sjaak Breen, met zijn gezin in Nederland blijven, vanwege 
de gezondheid van z’n vrouw. In de eerste plaats is dat een verschrikkelijk 
moeilijke periode voor hen en daarnaast ook weer een nieuwe uitdaging 
in het MAF programma. Een van de eerste dingen die we als management 
team willen doen, is de organisatie herstructureren en het management 

uitbreiden. Om zo de werkdruk beter te spreiden. Mede hierdoor is mijn 
functie ook veranderd en zal ik niet langer meer het vliegtuigonderhoud 
aansturen. Voortaan ben ik verantwoordelijk voor de vliegoperaties en 
trainingen binnen het programma. Met een mooie term noemen ze dat 
‘Director of Operations’. Mijn Amerikaanse collega neemt mijn taak als 
onderhoudsmanager over. Een nieuwe uitdaging waar ik naar uitzie. Maar 
we hopen en bidden vooral dat we zo als organisatie nog effectiever zul-
len zijn in de toekomst, zodat we onze visie nog beter kunnen uitvoeren: 
geïsoleerde mensen bereiken met hulp en het Evangelie.

Vanuit de TFC
Tijdens het verlof van Joop en Rianda zijn er heel wat ontmoetingen ge-
weest met de achterban. Het was fijn om hen weer te ontmoeten en hun 
indrukwekkende verhalen te horen. Maar ook aan dit verlof is weer een 
einde gekomen. We zijn dankbaar dat ze, na een periode van betrekkelijk 
rust en ontmoeten, samen de krachten mogen ontvangen om hun werk in 
Suriname nu weer te kunnen oppakken. 

Eén van de dingen waar Joop en Rianda tijdens hun verlof bij konden zijn, 
was het voetbaltoernooi. Lange tijd kon dit groot opgezette voetbaltoer-
nooi niet plaatsvinden als gevolg van de beperkende coronamaatregelen. 
Daarom was het extra mooi om met zoveel sportieve mensen en suppor-
ters in het Omnium in Goes samen te zijn. Het opgehaalde bedrag is om 
stil van te worden: 14.662,77 euro! Heel hartelijk dank aan de organisato-
ren en aan alle teams die met het voetballen én minimaal 250 euro hun 
bijdrage hebben geleverd!

‘Director of Operations’
Een nieuwe uitdaging waar ik naar uitzie

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord.
De nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van de 
familie Van Weele. De verzending van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuis-
frontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop 
& Rianda 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 daar-
bij dat het om de familie Van Weele gaat.

TFC Van Weele 
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu
Arno Witsel
Huub Weststrate

Annelies Zuijdweg
Hanneke Sinke

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam. Van Weele 
P.O. Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds Van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen

Op reis met de KLM
Op reis met de KLM

Klaar voor school
Klaar voor school

De betonvloer is inmiddels gestort in 
De betonvloer is inmiddels gestort in de nieuwe hangaar!
de nieuwe hangaar!


