
Beste vrienden en bekenden,

Hierbij onze eerste nieuwsbrief vanuit Oeganda. Lees meer over onze eerste 
ervaringen in Kampala, Ebola en Yenthes nieuwe school. Veel leesplezier!

Wim & Marlies en Yenthe

VLIEGEN VOOR LEVEN

In Juba was ik de oudste op een school van 24 leerlingen. 
Nu ga ik naar een school met meer dan 500 leerlingen. Ik 
zit nu in de eerste klas van het voortgezet onderwijs en ga 
ieder uur naar een andere leerkracht. Dat is wel even 
wennen, maar ik heb het al heel erg naar mijn zin op 
school. In de buurt wonen een paar meiden van mijn 
leeftijd. Buiten schooltijd kan ik regelmatig met hen 
spelen. In de herfstvakantie kon ik een dagje met papa 
mee in de cockpit! Het was erg leuk om wat meer van 
Oeganda te zien.

Settelen in Kampala

Een buurland van Zuid-Soedan, al redelijk bekend met Kampala en het 
MAF team....verhuizen naar Oeganda leek ons niet al te ingewikkeld. 
Toch hebben we de eerste maanden na het verlof als pittig ervaren. 
De verhuizing, het verblijf in een tijdelijke woning, een nieuwe baan, 
andere cultuur, een nieuwe school en de vele zaken die geregeld 
moesten worden, kostten ons veel energie... echt wel even wennen! 
Inmiddels hebben we onze draai redelijk gevonden, zijn alle dozen 
uitgepakt en beginnen we ons een beetje thuis te voelen, zelfs in het 
drukke verkeer, waarbij het krioelt van de motortaxi’s waarop alle 
denkbare spullen en hele families worden vervoerd.
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“Dingen gebeuren niet altijd zoals we hadden gepland. Als we leren vertrouwen op Gods plan, 
zullen we zien dat Hij het beste met ons voor heeft.”   - Dan Ellis -

Groetjes Yenthe 



Voor meer informatie en contactgegevens -> WWW.VLIEGENVOORLEVEN.NL

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Hobo. 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 Wim & Marlies 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 Hobo gaat.

Dank voor:
- School en vriendinnen voor Yenthe
- Dat we ons thuis beginnen te voelen
- Gezondheid
- Veilige vluchten

Bid voor:
- Energie voor ons alle drie en volledig

herstel voor Wim
- Duidelijkheid welke taken Marlies kan gaan

oppakken buiten het gezin
- Een einde aan de Ebola uitbraak

Van de TFC

In het voorjaar hopen we weer een kano sponsortocht te houden.  Houd 
onze site www.paddleforlife.nl in de gaten voor data en natuurlijk om je aan 
te melden!

Het nieuwe postadres van Wim & Marlies en Yenthe is:
Mission Aviation Fellowship, Hobo family, P.O. Box 1, Kampala, Uganda

MAF in Oeganda
Ondanks het feit dat er veel vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van 
armoede in Oeganda, zijn er nog steeds gebieden met veel nood. Daarom 
vliegen we iedere week vanaf ons eigen vliegveld in Kajjansi met vier 
toestellen naar de meest afgelegen plaatsen in het land. Wim had al een 
Oegandees brevet, dus kon snel aan de slag. In de afgelopen maanden 
vloog hij hulpverleners naar de nederzettingen met  Zuid-Soedanese 
vluchtelingen (foto links), medicijnen bestemd voor de mensen in het 
noordoosten van Congo, medewerkers van ZOA voor ontwikkelingsprojec-
ten langs de grens met Kenia en zendingwerkers die naar Kampala moesten 
voor medische zorg. 
Recent kon hij enkele projecten van onze partners bezoeken met leden van 
de MAF NL business club. Betrokken ondernemers die MAF structureel 
ondersteunen en nu de mogelijkheid kregen om met eigen ogen te zien 
hoeveel impact het werk van MAF in Oeganda heeft en van 
zendingswerkers te horen hoe essentieel het voor hen is dat MAF klaar 
staat om hen veilig te vervoeren wanneer dat nodig is.  

Ebola
Zoals jullie wellicht hebben vernomen, 
is er opnieuw een uitbraak van Ebola in 
Oeganda. Niet zo besmettelijk als 
Covid, maar wel vele malen dodelijker. 
Gelukkig zijn er in Kampala nog niet 
veel besmettingen en weinig 
beperkende maatregelen van kracht. 

Marlies
Wat geniet ik elke keer weer van het heerlijke tropische fruit van 
Afrika: ananas, mango en passievrucht! Een paar keer per week 
bezoek ik een marktje bij ons op de hoek van de straat om vers 
fruit en groente te kopen.  Ik vind het fijn om het gesprek aan te 
gaan met de verkoopsters en hen met mijn aankopen te 
ondersteunen. Veel lokale mensen hebben het de laatste tijd erg 
moeilijk in verband met de sterk gestegen voedselprijzen.
Samen met enkele andere moeders, brengen we om de beurt  
de kinderen naar school.  Vanwege het drukke verkeer kan dit zo 
1 tot 1.5 uur in beslag nemen, terwijl het maar 5 km rijden is. 
Wanneer het regent kan het zomaar 2,5 uur duren voordat je 
weer thuis bent! Nu alles in en rond het huis aardig geregeld is, 
hoop ik ook weer wat andere projecten op te kunnen pakken.
Om me te orienteren op de verschillende mogelijkheden ben ik 
op bezoek geweest in een sloppenwijk en in contact gekomen 
met een organisatie die werkt onder Somalische vluchtelingen. 

http://www.paddlevoorlife.nl/

