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In deze nieuwsbrief vertellen wij over ons leven in Arnhem-
land, over ons werk, de kinderen en over dingen waar wij in 
het dagelijks leven mee te maken krijgen.  
 
We zijn weer terug in Arnhemland. Wat hebben we een 
heerlijke tijd gehad in Nederland! Daar zijn we zo dankbaar 
voor. Mooie ontmoetingen en heerlijk ontspannen tegelij-
kertijd. We danken een ieder die heeft bijgedragen aan het 
organiseren van alles wat erbij kwam kijken, van presenta-
ties tot verblijf/huizen, gebruik van auto en nog zoveel 
meer! Het was hartverwarmend. Het afscheid viel ons dan 
ook best zwaar. Voordat we weggingen waren er wat onze-
kerheden vanwege gecancelde tickets, maar uiteindelijk is 
de reis goed verlopen en zijn gelukkig ook alle koffers aange-
komen.  

Verhuisd 
Tijdens ons verlof kregen we te horen dat we moesten ver-
huizen. Dat zou al heel snel na onze terugkeer zijn, maar dit 
werd uiteindelijk eind augustus. Dat gaf ons iets meer rust 
en ruimte om weer te settelen in het leven hier.  

Ondanks dat we niet op een verhuizing zaten te wachten, 
zijn we blij met het huis waar we nu in wonen. De kinderen 
wonen nog steeds dicht bij vrienden en vriendinnen en er 
wordt dan ook volop gespeeld. 
 
Vliegtraining 
Marijn is momenteel druk met een vliegtraining om op een 
groter type vliegtuig te vliegen, namelijk de Cessna 208, 
ofwel de ‘caravan’ genoemd. De caravan wordt binnen 
MAF ook wel het werkpaard genoemd en wordt in veel 
landen, waar MAF werkzaam is, gebruikt. In Arnhemland 
beschikken we over één Cessna 208 en eind van dit jaar 
hopen we de tweede te verwelkomen. Om op dit vliegtuig 
te kunnen vliegen is theoriestudie nodig, wat hij vanuit 
Arnhemland kan doen. Voor het praktijk gedeelte hoopt 
Marijn in oktober naar Mareeba te gaan. 
 

 
 

De Australische minister president Albanese was recent 
op bezoek in Arnhemland. De reden van het bezoek heeft 
te maken met de stem van de Aboriginal bevolking in het 
parlement. In zijn speech sprak Albanese over meer dan 
200 jaar gebroken beloftes en valse starts ten aanzien 
van de Aboriginal bevolking. Naast culturele festiviteiten 
waren er veel toespraken en ontmoetingen tussen de 
Yolŋu leiders en de politieke leiders. 

“En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heer-
lijkheid van God de Vader.” 

 
Filippenzen 2:11 

Ons nieuwe huis in Nhulunbuy 
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Bijbelstudie 
“Waku, ik wil graag even met je praten” (waku betekent 
dochter in Yolngu matha). Mayalil worstelt ergens mee. “Er 
wordt mij steeds de vraag gesteld of ik meer kan uitleggen 
over mijn cultuur. Steeds als ik dat doe, zie ik Mozes voor 
me. Mozes die van de berg afkomt met de wet geschreven 
op de stenen. En het volk Israël die het gouden kalf aan-
bidt.” In haar hart voelt ze dat ze veel liever over de Heere 
Jezus praat. Ze ervaart hierin aanvechting. Ook ziet ze haar 
volk twee heren dienen. De worsteling die ik zie ontroerd 
me. Hoe vaak zijn wij daar zelf zo open en eerlijk over? Wat 
houdt ons weg van Zijn Woord? 
 

Helaas is de Yolŋu vrouw, waar Esther ooit de Bijbelstudies 
mee gestart is, recent overleden. Ze sprak vaak over Gods 
goedheid en trouw en iedereen wist dat ze iedere ochtend 
vroeg opstond om voor haar kinderen en kleinkinderen te 
bidden. Ze laat een grote leegte na, maar ook een groot 
getuigenis aan haar familie en het hele dorp.  
 

School 
De kinderen zijn begonnen aan de tweede helft van het 
schooljaar. Het was even wennen om weer naar school te 
gaan na negen weken ‘vakantie’, maar aan alle leuke din-
gen komt een eind. En gelukkig bleek het op school ook 
best wel weer leuk te zijn! De leerlingen van de Christelijke 
school uit het dorpje Gawa (op Elcho Island) kwamen op 
bezoek bij de Christelijke school in Nhulunbuy. Er is veel 
onderlinge samenwerking tussen beide scholen. Marijn 
vloog de kinderen en leraressen van en naar Gawa.   

Hartelijke groet,  

Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil  

 

Van de Thuisfrontcommissie 

Ook dit jaar zal de wijnactie weer plaatsvinden. Op dit mo-
ment worden de wijnen geselecteerd, zodat we weer 
mooie kwaliteitswijnen kunnen aanbieden tegen een 
mooie prijs. Ook is het weer mogelijk om Kaars koffie te 
bestellen. Half oktober start de actie en zullen we u uiter-
aard verder informeren over het assortiment.  

 Contactgegevens:  

Familie de Zwart   

c/o MAF 

PO Box 821 

0881, Nhulunbuy, NT 

Australia 

estherdezwart@live.nl 

www.dezwart4maf.nl 

www.maf.nl/dezwart 

Supporten? 
 

Steun Familie de Zwart via  

www.maf.nl/dezwart 

IBAN: NL64 ABNA 0614943906 

t.n.v. MAF Nederland 

o.v.v. Steunfonds de Zwart 

Thuisfrontcommissie 
 

Marijn van Poelje 

De Nieuwekamp 24 

7345 DB, Wenum Wiesel 

055 – 506 11 12 

Marijn.van.poelje@solcon.nl 

tfcdezwart@gmail.com  
 

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Typisch Arnhemland 

Wist je dat... 

 Je versgebakken baksel niet te lang kunt laten 
afkoelen op het aanrecht, omdat de mieren je dan 
voor zijn. 

 De kinderen naar school moeten met zonnebrand 
op en met buitenspelen altijd een pet of hoed op 
moeten op school.   

 De term voor witte kleding hier ook wel 
‘Arnhemland white’ wordt genoemd, omdat niets 
wit blijft.  

Wilt u danken voor: 
 Een goede reis en veilige terugkeer naar Arnhem-

land. 
 Ons nieuwe huis en plekje waar we ons thuis mo-

gen voelen. 
Wilt u bidden voor: 
 Onze Thuisfrontcommissie. Er zijn bij enkelen van 

hen grote zorgen ten aanzien van directe familie-
leden.  
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