
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

WEEKENDEN Geen problemen met 

invullen van de tijd hoor, voor Kees zijn er 

altijd leuke projecten waarbij hij anderen 

kan helpen met reparaties, vooral 

electriciteit , generators, solar, apparaten 

etc. Omdat we dicht bij ons werk wonen 

moeten we wel in de gaten houden dat er 

genoeg tijd is waarin we het werk ook 

even los kunnen laten en dat lukt. Het is 

leuk om regelmatig mensen hier uit de 

buurt uit te kunnen nodigen.                                              

Op zondagen zijn we betrokken bij onze 

internationale gemeente en vaak moeten 

we er al om 8 uur zijn, als Kees het geluid 

doet. Zelf blijf ik betrokken bij muziek, 

kinderwerk en het aan elkaar praten van 

de dienst. Kajjansi is prachtig met veel 

ruimte en paden om te wandelen (als je 

er tegen kunt dat mensen naar je kijken 

en je ‘mzungu (blanke) noemen) en veel 

vogels. Leuk voor het eind van de middag, 

voordat de zon onder gaat. 

 

Kampala, december 2019 

Beste allemaal,  tijd voor alweer een laatste 2019 

groet! Een jaar waarin we weer, met jullie hulp en 

ondersteuning ons werk mochten doen hier in 

Kajjansi. We zijn aan het eind van deze maand ook al 

weer 12 jaar in Oeganda! De afgelopen weken zijn we 

‘toevallig’ weer in contact geweest met een aantal 

van onze Tanzaniaanse collega’s uit onze Dodoma tijd 

en het blijft zo bijzonder om eigenlijk over de hele 

wereld heen vrienden te hebben wonen! 

In Psalm 86 staat een mooie belofte, misschien heb ik 

het al wel vaker genoemd. Eens zullen we allemaal, 

met elkaar met elkaar God zien en Hem eren. We zien 

er naar uit om te zien dat ras en stam en kleur 

helemaal niet meer uitmaakt! Wat een andere wereld 

zou het zijn als al die ruzie en machts spelletjes er niet 

meer zouden zijn. Het zou zeker de omliggende 

landen hier heel veel rust geven, maar niet alleen hier 

natuurlijk. We blijven bezorgd om onze buurlanden 

Congo en ook Zuid Soedan, waar net het 

vredesverdrag weer 3 maanden verder is 

opgeschoven. Er komt een dag... 
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EEN BRUILOFT 30 Augustus was een prachtige 

dag! Geert en Inge trouwden in Garderen , in de 

stralende zon, en we hadden een hele gezellige, 

bijzondere dag met familie en vrienden. De 

trouwpsalm voor hun was Psalm 84, waar kunnen 

we beter zijn, ook samen, dan bij God. Zelfs oma 

Barendse kon even bij de trouwdienst en receptie 

zijn, wat vooral voor Inge heel bijzonder en fijn 

was! En wij waren natuurlijk heel erg dankbaar 

voor deze dag en voor de extra tijd die we in 

Nederland konden zijn. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANGAAR Behalve het werk en vooral het mentor 

zijn van ons eigen team, vooral voor de beginnende 

monteurs, is Kees ook veel betrokken bij het werk 

van de andere monteurs in onze regio. Er is heel veel 

email en skype overleg met Tsjaad en Liberia 

wanneer er problemen zijn die niet meteen kunnen 

worden opgelost. Een paar maanden geleden was 

Kees een week in Nairobi om het monteurs team daar 

te helpen met het gebruik van computers op de 

hangaar vloer. Op die manier kunnen alle inspecties 

die gedaan worden afgetekend worden voordat ze in 

de officiele boeken gaan. Vorige week sprak ik de 

verantwoordelijke persoon voor al dit technische data 

base werk en zei vertelde me hoe ontzettend veel tijd 

het scheelde voor haar ook, nu iedereen er aan 

gewend in om het te gebruiken. Leuk om te horen! 

Ook blijven we dicht betrokken bij het onderhoud van 

het vliegtuig uit Juba, de Cessna 182. Helaas zijn 

daar wat problemen mee op dit moment, in de motor, 

en het team kan er niet goed achter komen wat er 

mis mee is. Dit neemt veel tijd met ook veel overleg! 

We hopen op een goede oplossing. 

 

 KAJJANSI Nog even wat meer over de kinderen uit ons dorp. Het blijft moeilijk om te weten wat we kunnen 

betekenen voor ze. Het is niet te geloven hoe moeizaam het leven hier is voor die kids!  Het is bijna mango tijd, 

de bomen hangen vol met groene onrijpe mango’s, maar ze worden allemaal al uit de bomen gehaald en 

gegeten omdat ze anders straks op zijn, opgegeten door anderen. Een paar maanden geleden overleed de 

stiefvader van Shanagace. (het meisje wat wij nu ondersteunen met het zondagschoolgeld uit de VEG Heerde). 

Ondanks dat de relatie met die ‘vader’ erg slecht en verdrietig was, was hij wel degene die af en toe nog wat 

geld naar zijn familie bracht en waar ze nu dus helemaal zonder moeten doen. Shanagace’s moeder heeft een 

kleine groente en fruit kraam waar we maar zoveel als het kan van kopen, ze is lang niet de enige die op die 

manier hier zo wat geld verdient.  Wat zijn de verschillen toch groot en moeilijk te begrijpen he? 

Een van de organisaties waar we mee samen 

werken is ‘wheels for the world’- 

oorspronkelijk vanuit Amerika opgericht door 

Joni and Friends. Hulp voor mensen met een 

handicap: rolstoelen, ergotherapie, training 

om de rolstoelen goed te onderhouden etc. 

De foto hier is van een van hun teams die 

rolstoelen komt brengen in een dorp in Noord 

Oeganda. 

 

Deze brief eindigen we met een 
Advents gebed: 
 
Vader,in uw nabijheid 
durven we te luisteren, 
te wachten en te vertrouwen, 
ook in het donker weten we: 
het licht is onderweg. Amen 
 
Een hele fijne advent, kerst en 
nieuwjaar tijd gewenst! 
 
 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.  

KAMER GEZOCHT Lise woont op een mooie plek in 
Nijmegen,maar ze huurt een kamer van iemand die stage 
loopt en eind januari weer terug komt. 
DUS, opnieuw het verzoek van haar: weet iemand een 
kamer in Nijmegen? Of weten jullie iemand die misschien 
iemand weet? Ze heeft het erg naar haar zin op haar 
opleiding en wil liever niet niet heen en weer hoeft te gaan 
reizen vanuit Oldebroek, want dat is ongeveer 2,5 uur per 
trip ! 

http://www.maf.nl/
mailto:ilonka.barendse@mafint.org
http://www.maf.nl/staf/fam-barendse

