
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangaar  

Momenteel staat de Cessna Caravan uit 

Tsjaad in onze hangaar voor het vervangen 

van al het oude radiowerk. Een enorme klus 

waar we tot begin juni gelukkig nog 

gespecialiseerde hulp van onze Zweedse 

radiomonteur voor hebben. Na deze klus 

gaat hij weer in Zweden wonen, zijn gezin is 

daar inmiddels alweer. Een aantal van onze 

piloten helpen het Tsjaad-team nu ook met 

vliegen, omdat zij ons vliegtuig gebruiken in 

ruil voor degene die hier in onderhoud is. 

Mark (een Engelse monteur die hier 10 jaar 

heeft gewoond en gewerkt met zijn gezin) is 

naar Liberia verhuisd met zijn gezin en is 

daar nu de hoofdmonteur. Geert, die vanaf 

oktober bij ons is voor zijn stageperiode, 

vertrekt ook begin juni. Onze Operationele 

Manager gaat ook in juni terug naar 

Amerika. Een aantal van hun kinderen 

hebben gespecialiseerd onderwijs nodig, wat 

hier helaas niet mogelijk is. Dus het is 

opnieuw een tijd van afscheid nemen. 

 

 

 

 

 

 

Voor alles is een tijd… in ons werk lijkt het 

vooral een tijd voor het opleiden en 

coachen van mensen. Op dit moment 

hebben we bijna in al onze verschillende 

afdelingen wel een universiteits student 

die stage loopt ( Baraka in IT, Aiman in 

Operations, Amon bij Logistiek en vanaf 

Augustus weer 2 jongens van de Soroti 

monteur school in de hangaar- het zijn 

niet altijd alleen maar jongens hoor ):  

 Samen met Evelyn, onze HR- assistente, 

probeer ik te zorgen voor een goede 

introductie in onze organisatie, voor het 

nodige papierwerk en voor begeleiding 

van de manager in de afdeling waar de 

stagiere werkt. Erg leuk om te doen. We 

zijn in Oeganda gezegend met een team 

wat ook echt wil helpen om mensen  

practisch werk te leren en kennis door te 

geven! Van ‘zelf doen’ naar ‘helpen 

anderen te doen’ is waar we graag meer 

mee bezig willen zijn in MAF! 

 

Kampala, augustus 2018 

Voor alles is een tijd... Onlangs deden we een training 

met ons team over ‘time keeping’ : hoe ga je om met 

de tijd die je hebt, met de tijd die God ons geeft. Hoe 

druk kunnen we zijn met van alles en nog wat tegelijk, 

zonder echt te luisteren naar mensen die bij ons in de 

buurt zijn, waar we ‘tijd’ mee hebben. Het was voor 

mezelf ook  goed om er even weer mee bezig te zijn 

en na te denken over prioriteiten, hoe gebruik ik de 

kostbare tijd die ik heb op de beste manier?! 

Voor ons als gezin is er ook een andere tijd 

aangebroken, Lise heeft haar examens hier op 

Rainbow International School goed afgerond en is in 

Nederland. Ze neemt een tussenjaar om aan het leven 

in Nederland te wennen, te werken, de Nederlandse 

taal te leren, voordat ze volgend jaar aan een 

opleiding kan beginnen. We hebben ons huis hier 

leeggehaald en alles opgeslagen. Een Canadees gezin 

met vier kids woont nu waar wij ruim tien jaar hebben 

gewoond. Zelf zoeken we nu een ander huis, dichter 

bij het vliegveld. 

 

 

             Lise en haar beste vriendin Rahel 

In de hangaar is er ook altijd tijd voor het 

normale werk of voor speciale projecten. De 

komende maanden zullen we bezig zijn met het 

verven van 1 van onze Caravans, en we gaan een 

nieuwe Cessna 182 invoeren die we klaar gaan 

maken voor Zuid Soedan. Dit diesel vliegtuig (vier 

personen en wat bagage) wordt door heel veel 

mensen die weinig geld hebben maar wel moeten 

reizen gebruikt. Twee van onze monteurs die hier 

vorig jaar kwamen zonder practische ervaring 

doen het erg goed en zijn volop bezig te leren en 

ook hun examens te halen! 



Regen Afgelopen week was er zo ontzettend veel regen op 1 ochtend, 

Kees deed er 2 uur over om met zijn monteursteam bij ons 

vliegveld/hangaar te komen (de afstand is 14 kilometer). De 

doorgaande weg van Kampala naar Entebbe was op het laagste punt 

onder water gelopen en er was een truck omgevallen. Door de enorme 

hoeveelheid verkeer veroorzaakt dat meteen ontzettende files. Toen ik 

er een uur later ook langs reed, deed ik er nog net zolang over. (Ik 

vertelde de mensen in het kantoor hoever ik had kunnen reizen door 

Nederland in 2 uur!) Behalve het onderlopen van wegen is het 

natuurlijk altijd meteen veel erger voor mensen die hun huizen wat 

lager in Kampala hebben gebouwd. En inderdaad waren er in één van 

de wijken ook een heleboel huizen weggeregend. De politie heeft ook 

een aantal keren een waarschuwing uitgestuurd dat vooral 

schoolgaande kinderen erg op moeten passen als ze door de regen 

lopen. Als het heel hard gaat, kunnen ze gemakkelijk meegesleept 

worden door het stromen van het water en de meeste kinderen hier 

kunnen helaas niet zwemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We komen op verlof,voor het eerst in lange tijd 

komen en gaan we op dezelfde tijd naar en van 

Nederland…we zullen in de maand September in 

verschillende Vrije Evangelische Gemeentes ons 

verhaal vertellen en er zal ook altijd tijd voor 

ontmoeting zijn, dus kom langs als je in de buurt 

woont, van harte welkom! 

2   10:00 Bennekom 

9   10:00 Wormerveer 

16  9:45  Elburg 

20  20:00 Wemeldinge 

23  10:00 Yerseke 

25  19:45 Oost Flevoland 

27  Ontmoetingsmiddag en avond in Elburg- vanaf 

16:00 uur welkom. Gemeente bidstond van 19:30-

20:30 en daarvoor en erna ook tijd voor ontmoeting. 

30  10:00  Bussum 

 

 

 

Een van de partners waar we mee vliegen is 

‘Tutapona’ Zij werken in Uganda en Irak met 

oorlogslachtoffers. Bij ons werken ze dus 

voornamelijk in de vluchtelingen kampen in het 

noordoosten van het land ( Zuid Soedanese 

vluchtelingen) en in het Westen ( Congolese 

vluchtelingen). Tutapona is Swahili voor ‘ We 

zullen genezen’ en als MAF zijn we blij dat we 

kunnen meehelpen, door transport en 

logistieke hulp, met hun belangrijke werk! 

http://www.tutapona.com/blog/oruchinga 

Op de website van MAF Uganda, wat vooral 

gebruikt wordt door mensen die  een vlucht 

willen boeken, staan meer verhalen van 

verschillende partners die we helpen:                    

http://www.maf-uganda.org 

 

 

 

 

Tijdens ons verlof, 20 Augustus- 14 

October, kunt u het gemakkelijkste 

contact opnemen met ons via onze 

‘gewone’ Oegandese whatsapp nummers, 

die staan aan als er wifi is (dus bijna altijd 

alleen niet als we aan het fietsen zijn ).  

Hartelijke groet, en we hopen op 
een ontmoeting in September! 
Kees en Ilonka 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden 

 van de ervaringen van de familie  Barendse.  

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 Kees & Ilonka  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 TA Twello.  
Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat.  

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: +256772772092 (= mijn what s 

app nummer!)   en Kees: +256 772767462   of schrijf: ilonka.barendse@mafint.org  

http://www.maf.nl/staf/fam-barendse  
facebook: keesandilonkabarendse 
Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427  

Email: karin.hartgers@kpnmail.nl 

Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse 

 

Deze uitzending  wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD. 
 

Nog wat statistieken die we in April van dit jaar kregen van 
MAF international(dit was voor 2017!), Iedere dag vliegt 
MAF: 12.000 nautical miles; ongeveer 107 uur; meer dan 
430 personen, 15.000 kilo vracht....Opstijgen en landen : 
elke 4,5 minuut!   Natuurlijk gaat het daar niet om, om 

getallen, het gaat er om dat we op de plek waar we zijn een 
klein beetje een verschil kunnen maken voor de mensen om 

ons heen die hulp ZO hard nodig hebben. We zijn ZO 
dankbaar voor Gods bescherming over al die vluchten iedere 

dag weer!! 

http://www.tutapona.com/blog/oruchinga
http://www.maf-uganda.org/
http://www.maf.nl/
mailto:ilonka.barendse@mafint.org
http://www.maf.nl/staf/fam-barendse

