
                                  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Nieuwsbrief 5 – Familie Breen – juli 2019 

Op de hoogte… 
Inmiddels zijn er best een aantal maanden 
verstreken sinds de vorige nieuwsbrief. 
Hoog tijd dus voor nieuws van onze kant! 
We zitten momenteel in de ‘grote 
regentijd’ en dat is goed te merken! 
Sommige straten veranderen in rivieren en 
we moeten dan ook regelmatig een 
omweg maken om bij school te komen. 
Vanochtend reden we door een grijze mist 
van regen naar school en kwamen we al 
‘pootje-badend’ aan in de klas. 
 
Zelf (Paulina) ben ik de afgelopen periode 
vaak onderweg en bezig geweest met 
(bloed)onderzoeken en afspraken bij 
artsen in het ziekenhuis. Vanaf eind maart 
kreeg ik flinke maag- en darmklachten. 
Eerst dachten we aan de verandering van 
het eetpatroon, het klimaat, etc. Maar 
omdat ik ook steeds koorts bleef houden, 
bloedwaardes laag bleven en me echt ziek 
voelde, moest ik toch door voor verdere 
onderzoeken naar het ziekenhuis. Hier is 
gebleken dat ik de ‘ziekte van chron’ heb. 
Inmiddels is er gestart met medicatie en 
we hopen en bidden dat dit medicijn het 
juiste zal zijn. 
Het heeft ons best vragen gegeven, nog 
maar zo kort hier en dan ziek worden… 
Toch geloven we dat God niets uit de hand 
loopt en Hij ons dag, aan dag draagt! 
 

Het werk bij MAF… 
Het werk bij MAF is in volle gang. Er wordt 
veel gevlogen dus dat betekent ook veel 
werk. Elke vlucht gaan er vracht en/of 
passagiers mee naar het binnenland. Bij 

vracht kunt u denken aan bijvoorbeeld; 
voeding, medicijnen, gereedschappen, 
maar ook zonnepanelen en toebehoren 
of levensmiddelen voor de zendelingen in 
het binnenland en brandstof voor hun 
boten. Passagiers zijn veelal 
verpleegkundigen, dokters en patiënten 
tijdens de medische vluchten en 
werklieden voor het aanleggen van 
installaties tijdens de ontwikkelings-
vluchten, of zendelingen die naar hun 
werkgebied gaan of vandaar naar de stad 
komen. Al deze vracht en passagiers 
vragen behandeling van onze 
medewerkers. Zo moet alles aangenomen 
en gewogen worden. Op dat moment 
wordt er ook gecheckt op veiligheid 
(Security). Bijvoorbeeld als mensen 
gevaarlijke stoffen mee willen nemen 
zoals chemicaliën, wapens, munitie, of 
brandstof. Veelal mag dit wel, maar dan 
wel volgens voorschrift. Zo moet het in de 
juiste verpakking, met de juiste labels enz. 
Daarna wordt de vracht geladen en als 
laatste stappen de passagiers in. Op deze 
momenten staan er ook altijd 
familieleden van de mensen in het 
binnenland bij de poort om te vragen of 
er nog kilo’s over zijn. Als dit zo is, dan 
kunnen ze nog wat meesturen naar het 
binnenland. Vaak zijn dit broden, pampers 
en andere dingen die ze daar niet hebben.
 

Als er ruimte op een vlucht is gaan we als 
grondpersoneel regelmatig mee om te 
blijven zien waarvoor we ons werk doen. 
Hierdoor houden we allemaal het contact 
met het veld. Laatst ben ik mee geweest 
tijdens een medische evacuatie vanuit het  
dorpje Apetina. 

 Gebeds-en dankpunten: 
 

• Wilt u bidden om 
kracht, de juiste 
medicijnen en herstel 
voor Paulina? 
 

• Wilt u bidden om 
acceptatie door de 
autoriteit ‘CASAS’ voor 
de beoogde functies 
van Sjaak? 
 

• Dankt u mee dat we 
ons hier allemaal al 
aardig beginnen thuis 
te voelen? 

 
 Verjaardagen: 

 
• 13 augustus: Paulina 
• 17 augustus: Jesse 
• 21 november: Ezra 
• 24 maart: Sjaak 
• 13 april: Lucas 
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Vanuit de TFC… 
We mogen dankbaar vermelden dat de betrokkenheid van u/ jullie rondom de activiteiten groot is. Dat hebben we gemerkt 
tijdens de verkoop van tulpen in Ouddorp. Ook tijdens de voorjaarskledingbeurs waren we verrast door de mooie kleding 
die we kregen om te verkopen. Dat zagen we ook bij het volleybaltoernooi. Wat was het fijn dat er zoveel teams zich hadden 
aangemeld. Het was een fijne samenbindende avond. Ook tijdens de collecteweek was er veel betrokkenheid. In de vorm 
van een gift of door te collecteren. Al deze acties hadden mooie opbrengsten. We zijn hier heel dankbaar voor. De nood in 
Suriname is groot, en wij kunnen, door onze kleine bijdragen, met elkaar iets groots betekenen. Hartelijk dank. 
 

Agenda:  
• D.V. 20 juli hopen we met een kraam te staan op de zomermarkt van HHG Ouddorp 
• D.V. 4 oktober winterkledingbeurs in Sommelsdijk 

 

Voor meer info, of als u kleding wilt inleveren, kunt u contact opnemen met de thuisfront- 
commissie door een mail te sturen naar:  tfc-breen@outlook.com 
 

 
Vanuit Suriname een hartelijke groet van Sjaak & Paulina, Jesse, Lucas en Ezra Breen 

 
Hoi allemaal, 
Hier een berichtje van mij. Het 
gaat goed met mij, ik vind het leuk 
om in Suriname te wonen. Soms 
ga ik met mijn vader mee naar 
MAF. Daar zijn altijd wel klusjes te 
doen en dat doe ik graag. Na de 
zomervakantie, in oktober, ga ik 
naar groep 8, daar heb ik best zin 
in! Groetjes van Jesse. 

Hallo, weten jullie al dat ik twee 
konijnen heb? Ze heten ‘Witje en 
Grijsje’. Ze zijn zo lief, als ik in hun 
hok kom om ze eten te geven, 
springen ze vaak op mijn schoot. 
Ook wil ik nog zeggen dat ik een 
nieuwe bril heb. Ik was zo 
gegroeid, dat mijn oude bril steeds 
op het puntje van mijn neus gleed. 
Dag, groetjes van Lucas. 

Ik woon nu in Suriname, maar ik 
ben samen met mama in 
Nederland geweest in juni, omdat 
ik weer nieuwe groei-stempels 
moest halen en bloedprikken bij 
de dokter. Het was heel leuk in 
het KLM-vliegtuig en de 
stewardessen waren aardig, maar 
ik vond de reis wel erg lang. 
Doei, groetjes van Ezra. 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Breen. 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 Sjaak & Paulina 
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 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Breen gaat. 

Een jongen van een jaar of 12 had een 
gecompliceerde beenbreuk. Met 
verband, karton en hout hadden ze in 
het veld een spalk gemaakt. Hierdoor 
kon hij redelijk comfortabel meevliegen 
naar de stad waar hij in het ziekenhuis 
verder geholpen werd. 

Inmiddels hebben we weer een nieuw 
pilotengezin welkom geheten in 
Suriname. Voor aankomst van een 
gezin moet er van alles geregeld 
worden. Zoals bijvoorbeeld een woning 
en vervoer. Het leuke van deze dingen 
is dat je veel contact hebt met mensen 
buiten MAF. Er moeten woningen 
bezichtigd worden, soms moet er nog 
wat geklust worden aan de woning, bij 
een autogarage moet een auto gekocht 
of gehuurd worden. Hierdoor bouw je 
snel aan een netwerk wat ook later 
weer belangrijk kan zijn. D.V. november 
dit jaar verwachten we nog een familie, 
dan uit Amerika. Ook daarvoor zijn we 
al voorbereidingen aan het treffen. 
 

Momenteel bereid ik me voor om 
de eindverantwoording voor 
‘Security’ en ‘Safety & Quality’ 
over te gaan nemen. In de praktijk 
ben ik hierin al werkzaam, maar na 
afronding van een voorgedragen 
managementcursus zal de officiële 
aanvraag ingediend worden bij de 
autoriteit van het vliegveld. Deze 
instantie geeft goedkeuring voor 
deze functies, op basis van 
opleiding, ervaring en een 
interview. We hopen dit traject na 
de zomer te kunnen afronden. 


