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In de zon is het eigenlijk te heet dus ik (Helmer) wacht tot de zon rond half zeven ondergaat, trek mijn 
sportschoenen aan en ga het hek door, de straat op. Een brommertje zonder verlichting vliegt voorbij, ik loop 
langs een moskee, even verderop blaffen een aantal honden als ik voorbij loop maar gelukkig zitten ze achter 
een hek.
 

Een rondje hardlopen 

De wegen zijn erg smal en ik loop in tegengestelde 
richting zodat de auto’s me kunnen zien en ik in de 
berm kan springen als dat nodig is. Ik loop langs 
verschillende Warungs (eethuisjes) en even 
verderop langs een kerkje. Ik schrik, twee honden 
komen al blaffend en dreigend achter me aan 
gerend. Ik draai om en geef een grote brul, gelukkig, 
ze schrikken en lopen weg. Op de slecht verlichte 
straat zie ik een doodgereden slang liggen en nadat 
ik ook nog een hindoetempel ben gepasseerd kom 
ik na een klein rondje hardlopen weer thuis aan. 
 
Ondanks dat Suriname geen ideaal land is om hard 
te lopen vertelt zo een klein rondje wel erg veel 
over het land. Alle verschillende bevolkingsgroepen, 
de Creolen, Javanen, Hindoestanen, Inheemsen, 
Marrons, Chinezen, allemaal met hun verschillende 
geloofsovertuigingen, rituelen en gebruiken. Het is 
tot stand gekomen door een ingrijpende historie en 

ondanks dat we vaak 
dezelfde taal spreken 
blijft het een 
uitdaging om elkaar 
ook echt te begrijpen.  
 

Het onmogelijke 

wordt mogelijk 

Er gebeurt veel bij 
MAF en er is heel veel 
werk wat gedaan 
moet worden, naast 

het voorbereiden en afhandelen van alle vluchten 
waarmee we de inheemse gemeenschappen in de 
binnenlanden mogen dienen, vraagt vooral ook de 
bouw van de nieuwe hangaar veel aandacht. Op het  

 
 
moment dat ik dit schrijf wordt er gewerkt aan het 
plaatsen van de binnenwanden, de 
installatiewerken en gaat ook het bestraten van het 
platform tussen de hangaar en de landingsbaan 
beginnen. Er gebeuren mooie dingen tijdens de 
bouw. Toen de bouw begon is er een verzoek 
ingediend om twee elektriciteitsmasten te 
verplaatsen 
naar de andere  
kant van de 
straat omdat ze 
anders te dicht 
bij de voorgevel 
van de nieuwe 
hangaar zouden 
komen te staan. 
De dag om te 
starten met het 
plaatsen van de 
voorgevel 
panelen was aangebroken maar de palen waren nog 
niet verplaatst. Vanwege de veiligheid hebben we 
toen besloten dit werk stil te leggen tot de masten 
verplaatst zouden zijn, wetende dat dit, gezien 
andere ervaringen met het nutsbedrijf, wel eens erg 
lang kon gaan duren. Maar, nog geen twee weken 
later werden de palen verplaatst. Toen de 
directievoerder ging kijken bij het werk werd hem 
door de uitvoerder gevraagd, bent u van de 
politiek? Uhm nee, wat dan? Nou, omdat we 
tegenwoordig eigenlijk helemaal geen masten meer 
verplaatsen. Voor mij was het duidelijk, er heeft er 
maar Één echt de leiding over dit project!  
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Zoeken naar balans 

Naast alle waardevolle werkzaamheden bij MAF en het opvangen van 
werkzaamheden van collega’s die wegens verlof of andere redenen niet in het 
programma kunnen zijn, proberen we ook als gezin een juiste balans te vinden. 
Dit blijft uitdagend, zeker ook in een land waar alles wat we gewend waren 
anders gaat en het niet meer zo vanzelfsprekend is dat we iets kunnen gaan 
doen wat echt ontspanning geeft. Gelukkig doen Moses en Nyah het erg goed 
en zijn we dankbaar voor hoe ze mogen opgroeien. Moses mocht samen met 
zijn klas, op de kerstavond van zijn school 
een dansje doen. Daar stond hij dan tussen 

zijn klasgenootjes, ‘Jump for Joy, Jump for Joy, Jesus is Born’. Wat een 
prachtige boodschap, we mogen blij zijn want Jezus is gekomen zodat wij 
weer perspectief mogen hebben op een eeuwig leven, wat een genade en 
wat een goed nieuws!  
 
Warme groet 

Vanuit het warme Suriname willen we u hartelijk danken voor uw steun en 
voor uw gebed. Zonder u kunnen we dit werk niet doen! Op deze manier 
mag ook u bijdragen aan het brengen van hulp en hoop aan de meest 
geïsoleerde mensen ter wereld.  
 
We wensen u hele gezegende en liefdevolle feestdagen en een nieuwjaar 
wat in het teken mag staan van het brengen van hulp en hoop. 
 
Hartelijke groet,  
 
Helmer, Maye, Moses & Nyah          
 

Namens de TFC: Benefietdiner voor 

Helmer en Maye 

Op 16 februari 2023 zullen we als TFC een 
benefietdiner organiseren. In een prachtige 
gelegenheid kunt u hierbij genieten van een 
heerlijk Indisch 3-gangen diner. Dit zal worden 
verzorgd door topkokkin Esther Oerlemans-
Latupeirissa van Eten bij ons Thuis. Geniet van 
gerechten als Soto Ayam, Daging Rendang en 
Telor bumbu Bali. Het eten wordt aan u 

geserveerd als voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht en vindt plaats 
in 't Klok'uus, die hiervoor de locatie gratis ter beschikking stelt. Voor 
het diner wordt een bedrag gerekend van EUR 49 per persoon inclusief 
drankjes. Alle opbrengsten gaan volledig naar het werk van Helmer en 
Maye. Tot uiterlijk 9 februari kunt u zich voor het diner aanmelden 
via onderstaande QR code. De verkoop start vanaf 27 december. 
 
Het belooft een gezellige avond te worden. U 
bent van harte uitgenodigd om samen met uw 
partner, een collega, vriend of vriendin te 
genieten van dit heerlijke diner in een mooie 
ambiance. Wij zien uit naar uw aanwezigheid! 
 
Hartelijke groeten, Christiaan en Herbie 

VOLG ONS 
Kijk op www.maf.nl/maas om u aan 
te melden voor onze nieuwsbrief. En 
volg ons via: 
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