
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Verlof… Het lijkt alweer zo’n tijd geleden, 

maar toch nog even wat schrijven over de 

bijzondere tijd die we in Nederland gehad 

hebben van midden augustus tot midden 

oktober… Heel veel mensen kunnen 

ontmoeten, in veel verschillende 

VEGemeentes, een aantal samenkomsten 

bij MAF, op onze vriendendag en 

‘tussendoor’. Goed om verschillende 

contacten met mensen weer op te 

kunnen pakken en we hebben allebei ook 

wat speciale dingen kunnen doen met 

familie en goede vrienden. Ook ECHT leuk 

allemaal! Natuurlijk was het extra 

bijzonder om ook gewoon gezin te zijn.. 

Tom was het grootste gedeelte van de 

tijd op stage, maar de meiden waren veel 

bij ons, wat echt gezellig was! Acht weken 

was wel lang hoor, en we waren ook weer 

blij om thuis te komen in Oeganda. Het 

team hier was ook erg blij en vroegen of 

we alsjeblieft NOOIT meer ZO lang weg 

wilden gaan  

 

 

Kampala, Januari 2019 

Allereerst iedereen nog een heel goed 2019 

toegewenst! We hopen dat jullie allemaal een goede 

Kerst en nieuwjaarstijd gehad hebben. Onze 

programma’s in onze regio waren dicht tussen Kerst 

en oud en nieuw , wat heel veel rust heeft gegeven 

even voor iedereen! 

Als gezin hebben we ontzettend genoten van een  

vakantie samen in Kenya.. De kinderen vlogen er heen 

vanuit Nederland en wij vanuit Uganda. Tom en Inge 

zijn inmiddels weer in Nederland. Tom gaat zijn 

laatste half jaar van zijn studie beginnen aan zijn 

‘minor’, na een goede stage periode in Curacao. Inge 

heeft de studie ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ 

opgepakt, wat ze op dit moment online doet, zodat ze 

het in haar eigen tempo kan doen! Lise zit in haar 

tussenjaar, heeft het naar haar zin bij de supermarkt 

aan de kassa en met haar vrijwillgerswerk en ze is nu 

nog ‘even’ met ons in Kajjansi! Ze moet de komende 

maanden nog wat meer Nederlands studeren, om een 

examen te kunnen doen voordat ze in september aan 

de studie Ergotherapie hoopt te gaat beginnen. 

 

 

              

Vrij snel nadat we terug kwamen in Oeganda 

verhuisden we van de stad naar het dorp 

Kajjansi, vlak naast het vliegveld van MAF. We 

wonen nu op loopafstand (Kees heeft onze oude 

mountainbike weer opgeknapt en fietst meestal) 

en we hoeven dus niet meer dagelijks het drukke 

verkeer in. Het leven in het dorp is anders, we 

wonen dichter bij de mensen, er is minder 

beschikbaar, andere geluiden ( kippen en babies 

vooral ).wW wennen er aan en voelen ons thuis. 

NU nog iets beter Luganda leren spreken!! 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hangaar staat boordevol, en het is er een ge-

zellige drukke bedoeling momenteel! Deze maand 

wordt er hard gewerkt aan een van de Caravans die 

helemaal opgeknapt, gerepareerd en geverfd wordt. 

Een van onze monteurs is verantwoordelijk voor de 

buitenkant, een andere doet alle radio werk en we 

hebben zelfs een van onze vroegere monteurs uit 

Canada laten komen voor 2 weken, om wat 

specialistische reparaties te doen. En Kees probeert 

het allemaal overzichtelijk te houden. We hebben ook 

een aantal tijdelijke krachten aangenomen, om te 

helpen.  

Een ander vliegtuig ( de kleinere 206) is verkocht 

naar Zuid Amerika omdat we dat vliegtuig bijna niet 

meer gebruiken, en die wordt deze en volgende week 

helemaal uit elkaar gehaald, en ingepakt in een 

container. Daar zijn weer 2 andere monteurs mee 

bezig. En dan gaat het gewone onderhoud natuurlijk 

ook door op de andere vliegtuigen die hun gewone 

werk doen. We zijn erg gezegend met een voltallig 

monteurs team momenteel! 

 

Een dag nadat we terug kwamen in Kampala in 

October, kreeg een van onze piloten een erg 

ongeluk, terwijl hij onderweg naar het vliegveld 

was op zijn motor. Een auto reed half over hem 

heen en de politie die snel te plaatse was heeft 

hem naar het dichtsbijzijnste ziekenhuis 

gebracht. Er is nog een lange weg voor hem te 

gaan: al zijn ribben waren gebroken, zijn linker 

long doorgeprikt vanwege de ribben. Zijn 

linkerarm heeft net in Amerika een grote 

operatie gehad, er waren door zijn hele 

lichaam nog andere botten gebroken, maar 

iedereen die hem behandeld heeft zegt dat het 

een wonder is dat hij nog leeft. Zijn vrouw en 

kinderen zijn hier in Kampala, vanwege school 

van de kinderen, geen makkelijke tijd voor 

hun! We bidden met hen voor genezing! 

 

 

 

Tijdens het verlof werden we op 
nieuw stil gezet bij het feit dat er 
mensen met ons meeleven en voor ons 
en voor ons gezin en ons werk bidden. 
We weten het wel, maar om het weer 
persoonlijk van mensen te horen, was 
bijzonder! Heel erg bedankt... 

Hartelijke groet, 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  
facebook: keesandilonkabarendse        http://www.maf.nl/staf/fam-barendse  
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.  

We vragen special aandacht/gebed voor ons buurland 
Congo. Miscchien horen jullie er over in het nieuws, 
misschien ook niet. Behalve de uitbraak van Ebola, zijn er 
ook net verkiezingen geweest, waarvan de uitslag op zich 
laat wachten door van allerlei redenen. We hebben in het 
land 2 MAF-bases: Kinshassa en Nyankunde. Nyankunde is 
dicht bij Uganda en Ebola kwam vlakbij, dus de families die 
daar werken zijn rond Kerst naar Kampala geevacueerd. De 
piloten werken nu vanuit ons vliegveld en blijven zoveel 
mogelijk vluchten doen. 
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