Kampala, Juni 2019
Beste allemaal. Een hartelijke groet vanuit Kajjansi,
waar het nat was de afgelopen weken, en we het gras
om de landingsbaan heen bijna kunnen zien groeien!
De regens waren heel erg laat- en het is ook vrij lokaal
allemaal. Ook in de regio laat het nog op zich wachten
en in veel gebieden in Zuid Soedan en Kenia is het
ERG droog.
Het gaat goed met ons, blij met ons werk,
gezondheid, goed contact met onze kinderen (van een
afstand) en dankbaar voor Gods nabijheid in ons
leven! Ik heb een paar maanden niet hoeven reizen,
wat even goed was en rust heeft gegeven. Goed om
achterstallig werk af te kunnen ronden en inmiddels
ben ik ook weer betrokken bij 2 nieuwe projecten
voor MAF Internationaal.
Over 2 weken ontvangen we hier de hoofd-monteurs
van verschillende landen voor de jaarlijkse
vergadering/training/uitwisselen van ideen. Na 20
jaar bij elkaar te komen in Nairobi hebben wij dit keer
de uitdaging aangenomen voor een ontmoeting hier!

Met Evelyn, mij Oegandese HR collega.
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sprongen er voor ons uit deze keer.

We hebben van een aantal VEG s wat collecte
geld gekregen! Dat gaan we gebruiken om een
paar kinderen in ons dorp te helpen met
schoolgeld. Verschillende gezinnen hier hebben
net genoeg geld om hun kinderen eten te geven,
maar voor school is er lang niet altijd genoeg. We
proberen te helpen waar het meest nodig is, en
ook voor een aantal jaar, zodat ze in ieder geval
de lagere school af kunnen maken. Het is maar
een klein bedrag, maar je zou het gezichten
moeten zien van de kinderen die nu naar school
kunnen gaan-prachtig! Dank jullie wel allemaal!
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op verlof, dus wat extra werk voor de rest.

1 keer in het jaar stuurt MAF statistieken uit- en wij vinden het zelf altijd erg bemoedigend om die te lezen, dus
dit keer ook weer een overzicht van het werk wat we mogen doen, met 1300 andere MAF- medewerkers: verschil
maken voor mensen die in afgeleden gebieden wonen en werken;
MAF werkt met partners in 37 landen. In een aantal van die landen doen we andere dingen dan vliegen. MAF
heeft 131 vliegtuigen in 26 landen. In 2018 vlogen we meer dan 39.000 uur. We dienen met onze vluchten
ongeveer 2000 organisaties, vliegen naar 1400 verschillende bestemmingen en vlogen in 2018 157.000 passagiers
en 6 miljoen kilo vracht ( das zonder de baggage van passagiers).

We hebben mooi nieuws- Eind augustus gaat Inge trouwen
met Geert Bax. Geert liep stage in onze hangaar hier in
Kajjansi en zo hebben ze elkaar leren kennen! (en jullie
kunnen je voorstellen hoe blij Kees is met een
vliegtuigmonteur als schoonzoon )
Dus, ook al hebben we dit jaar geen officieel verlof- we
komen natuurlijk voor de bruiloft terug! Fijn om meteen ook
de andere kinderen en natuurlijk onze moeders weer even
te zien. Geert en Inge gaan in Stroe wonen- dicht in de buurt
van Geerts familie en vrienden.

Woonruimte gezocht; Lise gaat in
augustus in Nijmegen wonen- waar ze
ergotherapie gaat studeren, en Tom gaat
zijn masters (hydrology en water) doen in
Wageningen. Allebei zijn ze druk op zoek
naar woonruimte- dus als jullie een tip
hebben horen we dat heel graag!Als jullie
mij een what s app sturen, breng ik jullie
met elkaar in contact!
Gods zegen gewenst-Hij is bij ons,
waar we ook zijn! Kees en ilonka
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.
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