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Bedankt iedereen voor een heerlijk verlof waarin we heel 
veel mensen hebben kunnen zien en spreken. Het was 
goed om weer even samen op te kunnen trekken en over 
en weer te kunnen delen. 

Judah en Salomé hebben genoten van school in (op) 
Waarde en de vele middagen die ze met vrienden hebben 
doorgebracht. Ze vonden het heerlijk om overal naar toe te 
kunnen fietsen. Een spoedcursus verkeer was wel 
noodzakelijk.  
We zijn een week eerder naar huis terug gegaan, omdat 
een bevriend gezin bij ons op de compound besloot 
voorgoed terug te gaan naar Zwitserland. Nu konden we 
nog goed afscheid nemen. 

Caravan training 
Direct na ons verlof is Marijn begonnen met een training 
om ook met de Cessna Caravan (C208) te kunnen vliegen. 
De Caravan is het werkpaard van MAF, en een stuk groter 
dan de Cessna 182 die Marijn tot nu toe vloog. 
Tim Smith en zijn gezin uit Canada kwamen voor drie 
weken naar Angola om de training te geven. De Smiths 
hebben in de jaren 90 jaren in Angola gevlogen. Het was 
mooi ook voor hen om het land weer te zien met alle 
positieve veranderingen sinds oorlogstijd. Zijn vrouw 
Sandra en dochter Helen hebben een voetbalkamp van 
een week verzorgd voor de kinderen en zoon Jonathan 
heeft een aantal filmpjes voor MAF Angola gemaakt. 
Aan het eind van deze drie weken kon Marijn onder 
supervisie van collega piloot Brent Mudde vliegen. Na 
totaal 50 uur vliegen is hij nu bevoegd om helemaal solo 
(alleen) te vliegen met de Caravan. Dit brengt een enorme 
flexibiliteit voor het programma omdat nu beide piloten op 
beide typen kunnen vliegen. Voorheen moest Marijn vaak 

vele heen en weer vluchten met de 182 maken i.p.v. één 
vlucht met de Caravan als Brent bijvoorbeeld op verlof 
was. 

Om een idee te krijgen: 

Een groot gedeelte van de 30 trainingsuren kon worden 
gecombineerd met operationele vluchten. Één van deze 
vluchten was een medische safari met Dr. Tim, Dr Steve 
(oogarts), Dr. Brechet (hoofd lepra bestrijding Angola) en 
verpleegkundige Rachel naar de provincie Cuando-
Cubango. Door het grotere vliegtuig konden we nu drie 
artsen, een verpleegkundige en 2 mensen van de lokale 
kerk meenemen. Terwijl de artsen hun consulten en 
onderzoeken deden en baden met patiënten, gaven de 
twee heren van de kerk trainingen voor jonggetrouwde 
stellen en bemoedigden hen. Daarnaast hielden zij contact 

Beste familie, vrienden en bekenden,

Caravan (C208) C182

aantal passagiers 9 3

cargo (kg) 825 313

snelheid (knopen) 150 115

motor vermogen (pk) 600 230

Marijn en instructeur Tim Smith voor de Caravan

The boys met hun prooi
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met de lokale overheid om te onderzoeken wat voor 
sociale projecten er in de toekomst nodig zijn. Al met al 
een enorme zegening om zo’n rijk team naar afgelegen 
gebieden te brengen.  
Een van de plaatsen waar we naartoe gingen was Licua, de 
plek waar ik in het EO-programma Bushpiloten de eerste 
landing maakte. In Licua hadden ze al meer dan 10 jaar 
geen arts gezien en werden we met open armen en 
gezang van het kerkkoor (boven op een vrachtwagen) 
ontvangen. Meer dan 140 mensen zagen de dokter en 
bijna 100 mensen werden gezegend met een stukje 
onderwijs en coaching. 
vlucht met Tim out east, eerste keer Licua 
Het ophalen van het complete team uit Licua was mijn 
eerste solo (zonder supervisie) Caravan vlucht, heel 
bijzonder. 

Bushpiloten
Het 8-delige EO televisie programma is alweer afgelopen.  
Ontzettend bedankt voor de vele leuke en mooie reacties. 
Toch een unieke manier om echt even in ons leven mee te 
kijken. Heeft u toch nog niet alle afleveringen gezien, niet 
getreurd, op bushpiloten.nl/gemist kunt u alle afleveringen 
nog even rustig na kijken. 

Judah en Salomé
De kinderen zijn weer met thuis-school begonnen. Judah 
zit in groep 4. Hij heeft veel interesse in dieren, geniet van 
rekenen maar vindt lezen een uitdaging. Salomé is officieel 
in groep 3 begonnen en leest hele dagen. Ze is heel 
gemotiveerd en als ze niet speelt of leest is ze aan het 
tekenen. 
Een week nadat hun vrienden van het Zwitserse gezin 
waren vertrokken, kwam er een nieuwe Amerikaans/
Braziliaanse familie met vier kinderen. Twee jongens van 10 
en 8 en twee meisjes van 7 en 3. Alle kinderen spelen hele 
dagen samen en hebben dezelfde interesses. Een enorme 
zegening voor onze kinderen en een antwoord op gebed. 
Binnen een paar weken hadden de jongens samen met pijl 
en boog een parelhoen geschoten, die we met z’n allen 
(na 2 uur in de snelkookpan en een nacht in de marinade) 
hebben opgegeten. Een onvergetelijke ervaring.  

Noortje
Noortje had de mogelijkheid om nog een paar dagen naar 
Nederland te gaan in september, om de bruiloft van haar 
broer(tje) bij te wonen. Daarnaast heeft ze weer het werk 
met de “fistula” vrouwen opgepakt in Angola. 

Met vriendelijke groet, 

Marijn, Noortje, Judah en Salomé Goud 
-wij Gouden u op de hoogte- 

Judah en Salomé in Chinhama, door het grotere vliegtuig ook iets vaker ruimte voor ‘extra’ passagiers
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