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Dat zijn de drie landen waar ik de laatste 

maanden ben geweest. 

In Liberia is MAF de enige organisatie waar 

lokale mensen en organisaties binnenlandse 

vluchten kunnen boeken. Er zijn wat 

mijnbouwbedrijven die personeel invliegen 

en één andere Christelijke hulporganisatie 

(Samaritans Purse) die ook personeel en 

goederen vervoert met kleine vliegtuigen, 

maar alleen MAF kan vluchtten aan derden 

aanbieden. Dit betekent dat de vraag naar 

onze vluchten hoog is, we zijn dan ook hard 

aan het uitbreiden. We zijn nu drie huizen 

aan het bouwen en plannen alweer de 

volgende fase van drie nieuwe huizen voor 

volgend jaar. 

In Guinee zijn we nog maar net gestart en 

lopen we flink tegen bureaucratie en 

corruptie aan. Tijdens mijn bezoek heb ik met de 

hoogste autoriteit van de luchtvaartautoriteiten 

gesproken en veel beloftes gehad maar we 

vliegen nog steeds niet. Dit is een erg 

frustrerend proces en vergt veel  tijd. 

In Tsjaad zit MAF al vele Jaren. Vele zendings- en 

ontwikkelingswerkers zijn afhankelijk van MAF; 

een passagier schreef: 

“Elke keer wanneer ik van MAF een bericht of 

rekening krijg komt er een glimlach! Want 

zonder MAF zou de enige mogelijkheid om van 

onze zendingspost naar de hoofdstad te gaan, 

een 2 tot 3 weken lange rit zijn via de enkele 

wegen door de woestijn. Wanneer je pech hebt 

doordat er b.v. een as breekt door een gat in de 

weg, dan moet je soms 1 tot 2 weken wachten 

op reserve-onderdelen.  Of wanneer je in een 

zandstorm terecht komt, die zo krachtig is dat 

het lijkt alsof de verf met schuurpapier van je 

auto is gehaald.” 

Liberia, Guinee & Tsjaad 



Hoewel dit ander werk is en het niet direct op het zendingsveld is, blijft 

Bastiaan werken met dezelfde zendingsopdracht. We hebben ons werk 

altijd kunnen doen dankzij uw financiële bijdragen en Bastiaan hoopt dit te kunnen blijven doen 

in deze nieuwe functie. Daarom willen we u vragen om uw steun voort te zetten, giften kunt u 

overmaken op rekeningnummer NL09ABNA0565419897 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds 

de Waal.  Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief 

kunt u aanmelden via de website van www.maf.nl.  
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Alhoewel het grootste deel van Tsjaad in de Sahel 

ligt, was er een flinke overstroming in de hoofd-

stad Ndjaména toen ik er was.  De foto hieronder 

is genomen vanuit een MAF vliegtuig. De hoofd-

stad ligt aan de rivier Chari, de grens met 

Kameroen. Een medewerker van MAF, van wie 

zijn huis half onder water stond, vertelde dat de 

rivier jaarlijks overstroomt maar niet zo veel als 

dit jaar, hij had zelf zo’n extreme overstroming nog nooit meegemaakt.  De VN schat dat er ongeveer 

300 huishoudens getroffen zijn. Er is wel wat hulp gekomen, maar dit soort lokale rampen halen vaak 

niet het nieuws in Nederland. 

HELPT U MEE? 

Voorwaar, Ik 

zeg u: voor 

zover u dit 

voor een van 

deze gering-

ste broeders 

van Mij 

gedaan hebt, 

hebt u dat 

voor Mij 

gedaan.  

Matt 25:40 

Liberia—augustus ‘22 

Tsjaad—oktober ‘22 
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