
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Partners: We werken in Uganda met heel 

veel verschillende partners- die we naar 

het noorden van het land vliegen. Een 

daarvan is Danish Church Aid. Zij doen 

ontwikkelings werk met jongeren in de 

omgeving van Gulu,waar het zo heel lang 

onmogelijk is geweest om te ontwikkelen 

vanwege de LRA zien we nu echt dingen 

veranderen 

https://www.danchurchaid.org/where-we-

work/uganda 

Een andere plek waar we mee verbonden 

zijn is het ziekenhuis in Nyankunde, het 

Oosten van Congo. Ons Oost Congo MAF 

team woont bij dit ziekenhuis en het 

heeft een regionale functie en helpt 

zoveel mensen als ze kunnen helpen. 

https://www.healthservicecorps.org/chsc-

hospitals/nyankunde-hospital/ 

Er zijn natuurlijk nog veel meer 

organisaties die we vliegen,maar deze 

sprongen er voor ons uit deze keer. 

 

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. 

              

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! 

https://www.danchurchaid.org/where-we-work/uganda
https://www.danchurchaid.org/where-we-work/uganda
https://www.healthservicecorps.org/chsc-hospitals/nyankunde-hospital/
https://www.healthservicecorps.org/chsc-hospitals/nyankunde-hospital/


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons team…                                                   

Mensen komen mensen gaan, en dat is in de 

internationale setting zeker het geval. Hier zouden we 

altijd wel een pagina mee kunnen vullen, wie is er 

gekomen, wie is er gegaan... In het begin van onze 

tijd met MAF hield ik het bij in een multi-map (!). 

Dat doe ik al heel veel jaren niet meer. Wie er wel 

blijven zijn onze nationale collega’s! Die zijn hier, 

wonen hieren en hebben hun families hier. We zijn 

erg blij met ons nationale team en we waarderen hun 

loyaliteit en om te werken met ons in een ‘kleinere 

Christelijke organisatie’ en niet bij een grotere NGO of 

bedrijf. Sommige van hen werken al 20 jaar bij MAF.  

Ebola...omdat we daar de vorige keer in onze brief 

gebed voor vroegen even een update- Er is nog 

steeds uitbrieding van  dit dodelijk virus en veel 

mensen zijn/raken besmet. Er is ook veel onbegrip 

over besmetting waardoor de situatie niet beter 

wordt. Een moeilijke situatie!! 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48522299 

 

 

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).  

 

Hangaar-De afgelopen maanden een aantal 

grote projecten,  wat achterstallig onderhoud 

aan een aantal Caravans. In Juli komt er een 

nieuwe Cessna 182 bij, die in Zuid Soedan 

gebruikt gaat worden en hier voorbereid 

wordt. Twee van de monteurs zijn in juni en juli 

op verlof, dus wat extra werk voor de rest. 

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.  

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 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. 

https://www.bbc.com/news/world-africa-48522299
http://www.maf.nl/
mailto:ilonka.barendse@mafint.org
http://www.maf.nl/staf/fam-barendse

