
In het afgelopen jaar is veel gebeurd. Mooie dingen 
zoals de geboorte van Boaz en ook lastige dingen 
zoals de medische situatie rondom René, waardoor 
we vijf maanden in Brisbane doorbrachten. Gelukkig 
mogen we zeggen dat Boaz goed groeit en de 
medische situatie stabiel is. We zijn nog wel steeds 
aan het wachten op een datum voor de laatste 
operatie die ergens tweede helft dit jaar gaat 
plaatsvinden. 
 

Nieuwe deur gaat open 
Gelukkig dienen we een God die trouw is. Hij gaat 
door met Zijn werk, ook in ons leven. Na een poos 
bidden en tegen deuren duwen lijkt het of er een 
nieuwe deur opengaat. 
 

 
 
 

Vliegschool 
In 2010 begon onze training aan de vliegschool van 
MAF in Australië, die toen nog in Melbourne zat. 
Dankzij uw support werd het mogelijk dat wij voor 
MAF zijn getraind. Inmiddels hebben we zes jaar 
gediend in Arnhem Land onder de Yolŋu bevolking. 
Half juli gaat René beginnen in een nieuwe rol bij 
MAF! Als 'Head of Delivery' gaat hij samen met twee 
anderen de dagelijkse leiding van de MAF 
vliegschool in Australië in handen nemen. Dit MAF 
Flight Training Centre is nu in Mareeba, een stuk 
dichter bij Arnhem Land. Een uitdagende functie! De 
rol wordt ook wel 'Operations Manager' genoemd. 
 

Mareeba Flight Training Centre 
In februari 2015 werd de nieuwe MAF vliegschool 
geopend op Mareeba airport. Naast het opleiding 
van nieuwe MAF piloten worden er ook 
vervolgopleidingen gegeven voor piloten uit de 
diverse programma's. Zo heeft René in zijn vorige rol 
als Training Manager tientallen piloten naar 
Mareeba gestuurd voor 
Instrumentvliegbevoegdheden en 
Instructeurscursussen. 
Zo worden de MAF programma's in ArnhemLand en 
Papoea Nieuw-Guinea ook direct ondersteund. 
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Daarnaast is het de bedoeling dat er een speciale 
vliegopleiding voor inheemse piloten uit Papoea 
Nieuw-Guinea wordt gestart. 
We verwachten dat ook Janneke actief betrokken 
kan worden bij het voorbereiden van jonge 
piloten/echtparen op een leven op het zendingsveld. 
 
Verhuizing 
Deze nieuwe rol betekent dat er een verhuizing aan 
gaat komen. Eind juni hopen we te verhuizen naar 
een van de dorpjes in de omgeving van Mareeba 
airport. Natuurlijk betekent verhuizen ook afscheid 
nemen. Dit is niet gemakkelijk omdat Arnhemland al 
6 jaar ons thuis is. Zeker voor Noah en Judah is het 
moeilijk om afscheid te nemen van hun vriendjes en 
de school. We maken een lijst met dingen waar we 
nog graag heen willen om ‘goodbye’  te zeggen. Wie 
weet wat er in het verschiet ligt bij MAF, het leven 
met God is niet saai! 
 

 

Een hartelijke groet uit ArnhemLand 
René & Janneke Don, 
Noah, Judah & Boaz 
 
 
 
Gebedspunten 
Dank God met ons voor: 

• Boaz 

• Een nieuwe uitdaging bij MAF die opengaat 
 
Bid alstublieft met ons voor: 

• De verhuizing 

• dat we het ‘afscheid’ kunnen verwerken 

Contactpersoon TFC 
Kees Eckhardt 
tfc@missievlieger.nl  

Supporten? 

Zeg uw steun toe via www.maf.nl of 
www.missievlieger.nl. Bankrekening 
NL11ABNA0443824541 van  
MAF Nederland te Twello o.v.v. 
steunfonds Don 

Adres: Familie Don 
c/o Mission Aviation Fellowship 
P.O. Box 821, Nhulunbuy, NT 0881  
AUSTRALIA 
famdon@missievlieger.nl 

 

● ● ● 

 maakt de uitzending mede mogelijk 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Don. 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 René & Janneke 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 Don gaat. 
 

 
● ● ● 

NAMENS DE THUISFRONT COMMISSIE EN MAF NEDERLAND 
 

Het wereldwijde werk van MAF is afhankelijk van gemotiveerd en gekwalificeerd 
personeel. Zonder deze inzet is het werk van MAF niet mogelijk. Daarom zijn we 
erg blij met de bereidheid en motivatie van familie Don om in een nieuwe rol te 
werken aan de voorbereiding van een nieuwe generatie MAF piloten. Zo kan het 
belangrijke werk van MAF blijven doorgaan. 
We stellen het bijzonder op prijs als u hen ook in deze nieuwe fase van hun leven 
blijft ondersteunen in gebed en met uw financiële steun. Alvast onze hartelijke 
dank. 

 
Voor meer informatie over MAF: www.maf.nl . Meer info over het gezin Don: 

www.missievlieger.nl  

http://www.maf.nl/
http://www.maf.nl/
http://www.missievlieger.nl/

