
We zijn bijna een jaar in Tsjaad. Eén van de dingen waar we erg dankbaar voor zijn is onze gezondheid. Toch hebben we de laatste maan-

den een aantal klinieken en ziekenhuizen bezocht. Waarom? Lees alles hierover in deze nieuwsbrief. 

‘Koude’ seizoen 

Met het einde van januari, kwam ook het einde van de ‘koude’ 

periode. Voor we het doorhadden was de grens van 40 graden 

alweer gepasseerd. We hadden verwacht dat er meer opbouw in 

zou zitten, dat februari wel weer warmer was, maar nog niet zo 

warm. Helaas.. het voelde zoals iemand het verwoordde ‘alsof 

iemand de knop weer om heeft gedraaid’. Ineens was het er weer. 

Alleen in de ochtenden merk je soms dat het nog lekker is. 

 

Kameelrijden 

De afgelopen anderhalf jaar hebben we hier in het programma 

geen eigen monteur gehad. Een monteur uit Madagaskar heeft ons 

die tijd ontzettend geholpen door regelmatig naar ons toe te ko-

men. Hij kwam ook in januari weer voor een maand. Aangezien er 

in maart een monteur naar Tsjaad zal verhuizen, zou dit zijn laatste 

keer hier zijn. Om hem te bedanken hebben we met het team ka-

meel gereden. Op en afstappen was voor iedereen nog niet even 

gemakkelijk en hoewel het niet het meest comfortabele ritje was, 

was het ontzettend leuk om zo samen te doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische Safari 

De medische zorg in Tsjaad is schrijnend. Veel mensen kunnen het 

niet betalen en kiezen daarom om niet of soms erg laat naar een 

dokter te gaan. In de dorpen is de situatie zelfs nog schrijnender. 

Daar is vaak in de wijde omtrek geen dokter te vinden. 

Hoe fijn is het dan dat we als MAF i.s.m. een Tsjadische dokter een 

medische safari konden doen. Johan heeft met deze dokter in 

twee weken tijd verschillende dorpen kunnen bezoeken en zo-

doende veel zieke mensen kunnen helpen door een medische in-

greep of het voorzien van medicijnen. 

 

 

In de schaduw 

wachten op je 

beurt 

 

 

 

 

 

Passagier op een MAF-vlucht 

Half maart was Reinate een passagier op een MAF-vlucht. Ze was 

uitgenodigd om voor een tweedaagse  trip naar Bardaï te komen, 

een plaats helemaal in het noorden van Tsjaad. Hier helpen twee 

Engelse artsen bij het verder ontwikkelen van een ziekenhuis. Eén 

van de dingen die ze willen opzetten is een röntgenkamer. Ook de 

apotheek willen ze graag verbeteren, dus een apotheker die we 

kennen ging ook mee. Na een vlucht van bijna 5 uur over de woes-

tijn kwamen we aan. Mocht je denken dat dat lang is, over de weg 

doe je er 4 dagen over!  Het was goed om de setting van het zie-

kenhuis te zien en zo even samen te kunnen nadenken over hoe 

het nu verder aangepakt moet worden. Aangezien relaties erg be-

langrijk zijn in Tsjaad was het ook fijn om de lokale mensen te ont-

moeten. Een van de dingen die besproken is, is dat Reinate moge-

lijk eind van het jaar nog een keer terug gaat om training te geven. 

Voor Reinate was het 

een unieke ervaring. 

Bardaï ligt in het Tibesti 

gebergte, midden in de 

woestijn. Gelukkig was er 

ook tijd om een rondlei-

ding te krijgen. Het was 

er schitterend.  
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Daarnaast helpt Reinate in een ziekenhuis in een buitenwijk van de 

stad om de kwaliteit van de röntgenkamer te verbeteren en moge-

lijk training te geven.  

Benieuwd wat je tegen kan komen onderweg naar het ziekenhuis? 

Bekijk dan de video op onze site. Tevens vind je op onze blog meer 

foto’s van de medische safari en de trip naar Bardaï. 

 

Bezoek aan Nederland 

Eind maart hopen we naar Nederland te komen. Johan moet hier 

zijn medische keuring doen. We dachten dat het fijn zou zijn om 

samen te gaan en onze vakantie hieraan te koppelen. Zo kunnen we 

beiden onze familie en vrienden even zien. MAF maakte van de 

gelegenheid gebruik om Johan dan nog voor een week naar Enge-

land te laten gaan voor een training. Zo komt het dat we bijna een 

maand van het hete seizoen missen, iets wat we niet erg jammer 

vinden. We komen dan ongeveer weer dezelfde tijd als vorig jaar 

weer in Tsjaad aan. Met het enige verschil dat wat vorig jaar de 

mensen ons maar bleven herhalen, we nu zelf hebben ondervon-

den: jullie komen in de heetste tijd van het jaar, het wordt alleen 

maar beter. 

 

Met hartelijke groet, 

Johan en Reinate 

Vanuit de TFC 

Als TFC zien we een mooie maand tegemoet, waarin we Johan en 

Reinate weer zullen ontmoeten en de verhalen van hen persoonlijk 

kunnen horen.  

 

Daarnaast zijn we  begonnen met de voorbereidingen voor onze 

volgende actie; de fietsdag. We hopen jou daar ook weer te ont-

moeten! 

 

De exacte datum is op dit moment nog 

niet bekend, maar dit laten we z.s.m. 

weten.  Houd ook onze site in de gaten. 

 

 

 

 

 

Hieronder zie je een foto van onze TFC. Nadat er een aantal wijzi-

gingen zijn geweest, vinden wij het leuk om ons nog eens aan je 

voor te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: 

Iris Jansen (gebedscoördinator), Henry Vink (contacten thuisge-

meente) Gerard Stoop (voorzitter), Mathijs Brugmans (coördinator 

bedrijven en media), Janita Bakker (secretaris), Petra Klein  

(financiën) en Marieke van Steensel ( coördinator acties) 

 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. 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 Johan & Reinate als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  Wijzigingen 

(adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello . Vermeld 

daarbij dat het om de familie Brugmans gaat. 
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Gebed is echt essentieel, wil je ons in je voorbede blijven 

gedenken? 

 

Dankpunten: 

- Dat d.m.v. de medische safari veel mensen geholpen kon-

den worden  

- Dat wij door het jaar heen gezond zijn geweest 

- Voor onze TFC  

- Voor de verschillende dingen die op Reinate’s pad komen. 

 

Gebedspunten: 

- Voor de gezondheidzorg in Tsjaad 

- Een belangrijk gebedspunt blijft dat we ons kunnen redden 

met de Franse taal.  

- Dat we een goede tijd mogen hebben als een break van ons 

leven in Tsjaad 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop                                       

06-10979636 

tfcbrugmans@gmail.com 
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Supporten? Zeg uw steun toe via 

www.maf.nl/brugmans 

Bankrekeningnummer :  
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Deze nieuwsbrief wordt gesponsord 

door Drukkerij RAD, Dordrecht 

Volgende 

actie: 

Fietsdag 
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