
 
 

 
 

Nieuwsbrief familie Breen 
Maart 2020, nr. 7 
 

MAF, patiënten bezoek 
Samen met de andere MAF-vrouwen bezoeken we om de 
beurt patiënten die door onze piloten vanuit het 
binnenland naar de stad zijn gevlogen. Deze week is het 
mijn beurt, samen met een andere MAF-vrouw ga ik op 
weg. Wanneer we onderweg in de auto zijn, bedenk ik me 
dat we nog niet hebben gebeden voordat we vertrokken 
naar dit bezoek. We zetten de auto langs de kant van de 
weg en vragen God om Zijn zegen en bescherming voor 
deze morgen. Een kruispunt verder komen kinderen naar 
de auto om hun zakjes met vruchten te kunnen verkopen. 
We geven deze jonge straatverkopertjes geen geld, maar 
hebben voor alle vier de kinderen een Bijbels 
prentenboekje en bidden om Gods vruchten in het leven 
van deze jonge kinderen; geloof in én overgave aan Jezus!  

Terwijl we op zoek gaan naar de juiste patiënt van deze 
morgen, vraag ik de zuster van de kinderafdeling, die ons 
te woord staat, of we kinderbijbels/boekjes mogen 
uitdelen op de afdeling. We geven verschillende 
kinderen, die vaak huilend in hun bedjes liggen een 
boekje. Ik liep even over de afdeling en zag in een kamer 
een heel klein baby’tje liggen, met longontsteking. Toen 
we de familie vroegen of we voor het jongetje mochten 
bidden zeiden ze; ‘’ja, graag!” 

Ook verschillende ver-
pleegsters kwamen vragen 
of ze voor zichzelf, of voor 
hun kind(eren) een Bijbel 
of prentenboek mochten 
hebben. Het was heerlijk 
om daar te zijn. Met het 
telefoonnummer van de 
hoofdzuster op zak, (of we 
nog eens terug wilden 
komen....) verlieten we met dankbare harten de afdeling, 
op weg naar een patiënt op de Intensive Care, die met 
brandwonden was opgenomen.  

 
 

 

 
MAF 
Vliegtuigen en regelgeving, die twee horen bij elkaar. 
Laatst hadden we een kleine schade aan het frame, waar 
de motor van het vliegtuig in bevestigd zit. Dit kwam 
doordat er een beugel van de uitlaat wat versleten was 
waardoor de uitlaat door trillingen langs het frame had 
geschuurd. Tijdens een 100-uurs inspectie werd dit 
gezien en natuurlijk moet hier wat mee gedaan worden. 
De schade was minimaal, over een lengte van een cm of 
5 was het spuitwerk eraf, en het metaal oppervlakkig 
afgesleten. Met foto’s werd bij de fabrikant om advies 
gevraagd hoe dit te repareren. Een hele nieuwe 
motorsteun is namelijk heel duur en ook niet één, twee, 
drie hier in Suriname. We hadden een vol vliegschema, 
dus wilden dit snel oplossen om ook weer snel te kunnen 
vliegen. We kregen een duidelijke beschrijving om een 
overmaatse buis op een bepaalde manier te slijpen, 
erover te zetten en goed te lassen met een ‘TIG’ 
lassysteem. Tot zover nog geen probleem. Om aan 
vliegtuigen te lassen moet een lasser speciaal 
gecertificeerd zijn. De zoektocht begon naar zo’n 
opgeleide lasser. Die hebben we namelijk (nog) niet zelf 
in huis. Uiteindelijk bleek er in heel Suriname geen 
vliegtuig-gecertificeerde lasser te zijn. Wel vonden we 
een kundige lasser die goed in TIG-lassen was en veel 
pijpleidingen last voor het staatsoliebedrijf, een 
algemeen certificaat had, maar helaas een maand 
verlopen. Echt het beste wat we konden vinden. Met 
deze info hebben we hem voorgedragen aan de 
autoriteiten en gewacht op reactie. De autoriteit had ons 
alvast hoop gegeven dat het goed zou komen met deze 
man. Toen de reactie maar uitbleef en we steeds meer 
klanten moesten teleurstellen, en met de toegezegde 
hoop, hebben we vanwege tijdwinst alvast de las laten 
uitvoeren met de gedachte dat we na de goedkeuring 
snel weer konden vliegen. Hier hebben we een grote les 
geleerd, de gevonden lasser werd namelijk geweigerd en 
de las werd dus afgekeurd. We hadden twee opties,  
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of een lasser uit Amerika of Nederland laten overvliegen, 
of de motor demonteren, de motorsteun losmaken en 
die opsturen naar Amerika of Nederland. Nadat we de 
kosten op een rijtje hadden gezet, bleek de laatste optie 
de beste. En dus gingen de monteurs aan de slag, en 
hebben we de motorsteun naar Nederland 
getransporteerd, daar laten lassen en weer terug laten 
komen. Dit betekende veel papierwerk vanwege export 
in beschadigde staat en import in gerepareerde staat en 
dus douanekantoren in en uit. Maar uiteindelijk, met 
hulp van familie, die het transport in Nederland 
verzorgde hadden we de motorsteun gerepareerd en 

wel weer terug. Het 
opbouwen van de 
motor kon weer 
beginnen. Al met al 
heeft het vliegtuig 
bijna twee maanden 

aan de grond gestaan. In deze periode zijn we als team 
regelmatig in gebed gegaan voor een voorspoedig en 
vooral snel proces om maar snel weer met alle 
vliegtuigen te kunnen vliegen. Maar in dezelfde tijd bleek 
ook dat onze piloten behoorlijk aan hun max, wat uren 
betreft, zaten en een bepaalde rust in de planning 
noodzakelijk was. Twee maanden aan de grond met een 
vliegtuig was naar onze mening veel te lang, tegelijk 
erkennen we dat Gods wijsheid ver boven de onze gaat! 
Daarom geven we graag de planning uit handen aan Hem 
die niet rekent met tijdelijke zaken zoals dollars en 
vlieguren, maar met zaken die waarde hebben voor de 
eeuwigheid zoals omzien naar elkaar, liefde en 
(geestelijke) gezondheid! Dank aan de almachtige God! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 

• D.V. 14 maart 2020 huis-aan-huis tulpenverkoop 
in Ouddorp 

• D.V. 20 maart 2020 kledingbeurs in Sommelsdijk 

Van onze jongens: 
Hoi, 

Deze weken waren de Cito-toetsen in 
groep 8. Helaas was precies de airco 
in onze klas kapot, dus het was erg 
warm. In maart mogen we met onze 
klas 2 dagen gaan meelopen op het 
voortgezet onderwijs. Ook is er 
binnenkort een open dag, dan kan ik 
gaan kijken welke school ik het 
leukste vind. 
Groetjes van Jesse.  
 

Hallo iedereen, 
Ik zit samen met mijn 
broertje in groep 3, dat 
vinden we echt leuk. Omdat 
we alle letters nu hebben 
geleerd, hebben we in de 

klas een ‘letterfeestje’ gevierd en toen kregen we ook ons 
letterdiploma. Ik vind het leuk dat ik al zoveel kan lezen. 
Groetjes van Lucas  
 

Hoi allemaal, 
Ik ben met mama naar Nederland 
geweest, om naar de dokter van de 
groeistempels te gaan. We zijn heel blij, 
want ik ben weer 5,5 cm. gegroeid! Ik 
hoop dat ik groter wordt dan mijn papa. 
Doei, van Ezra.  
 

Vanuit Suriname een hartelijke groet van 
Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 
 
 Oproep! 

We zijn nog op zoek naar huisraad (zitbank, tafels, stoelen 

etc.) en een wasmachine voor de periode van verlof (D.V. 

eind juli-eind september). Wie kan ons helpen? Reacties 

graag naar: tfc-breen@outlook.com 
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familywithamission 
 

family with a mission Breen 
 

Gebeds- en dankpunten: 
• Dankt u mee voor de goede reis van 

en naar Nederland en over de 

tevreden artsen van Ezra? 

• Dankt u mee voor de gezondheid van 

Paulina, dat het momenteel zo goed 

mag gaan. 

• Bidt u mee voor de toerusting van 

kerkleiders op bijbelschool ‘Weejo’? 

(deze vindt plaats van 6-21 maart) 

• Bidt u mee voor het land Suriname, in 

deze politieke onstuimige periode? 

 

Verjaardagen: 
• 24 maart: Sjaak 
• 13 april: Lucas 
• 13 augustus: Paulina 
• 17 augustus: Jesse 
• 21 november: Ezra 

 
 


