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Een nieuw jaar 

In 2017 stonden de verkiezingen 

centraal in Kenia. Zeker in de 

tweede helft van het jaar ontstond 

er veel onduidelijkheid over de 

rechtsgeldigheid van de tweede 

ronde. De opositiepartij beweert 

dat er fraude in het spel is en ze 

erkennen de huidige regering 

niet, omdat deze volgens hen niet 

wettig is verkozen. Afgelopen 

januari is de leider van de 

oppositie, Odinga, tot 

volkspresident uitgeroepen en 

heeft hij de presidentiële eed 

afgelegd. Nu hebben we dus 

twee presidenten en de meeste 

mensen schudden meewarig hun 

hoofd. Zou het mogelijk zijn om 

een rustig jaar tegemoet te gaan? 
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Heeft helpen nog zin? 

Wanneer je al een aantal jaar aan het werk bent in een wereld waarin je maar weinig voorgang ziet, 

komt deze vraag regelmatig naar boven. De mensen hier hebben al eeuwenlang een nomadische 

manier van leven, wat betekent dat ze vooral leven van hun vee en daarnaast een beetje landbouw 

bedrijven. Helaas is dat in deze tijd niet meer zo eenvoudig omdat ontwikkelingen op het gebied van 

economie, verkiezingen, internet en klimaatverandering hen inhalen. Het leven is hard en zoals bij 

zovelen van ons willen we graag vasthouden aan wat we kennen, al is het de laatste strohalm. Daarom 

is het geven van hulp meestal zo lastig en staat men vaak niet te juigen als er nieuwe initiatieven 

geopperd worden. Zal dit idee wel werken? Of zal het überhaupt wel gerealiseerd kunnen worden?  

Men is het er wel over eens dat dingen voor de nieuwe generatie anders moeten en daarom worden 

educatieprojecten vaak snel omarmt. Ik was laatst met een zendingsorganisatie mee die scholen bouwt 

en beheert voor kinderen die normaal gesproken geen kans krijgen. Ik heb gezien hoe ze de kinderen 

proberen te helpen door middel van onderwijs. Ze proberen door de kinderen een toekomst op te bou-

wen voor de hele familie. Het evangelie en onderwijs bieden hoop. Alle kinderen zijn welkom en zitten 

overdag op school in plaats van dat ze achter de schapen en koeien aanrennen. Ze leren zich daardoor 

hopelijk in de huidige wereld staande te houden. Door hulp te bieden kunnen wij iets laten zien van 

Gods goedheid, Zijn trouw en liefde voor mensen. In een egoïstische gebroken wereld is een hand die 

onvoorwaardelijk uitgestoken wordt een schaars goed. 



 

 

 

 

 

 

Scholen bouwen 

Missions of Hope, opgericht door een Keniaans echtpaar, 

bouwt aan een toekomst voor honderde mensen door het 

bouwen van scholen. In Lodwar zijn ze een extra verdieping 

aan het bouwen op de slaapzalen zodat ze het dubbele 

aantal kinderen kunnen onderbrengen. Aangezien de 

meeste leerlingen uit gezinnen komt die arm zijn en buiten 

de stad wonen is het voor de kinderen vaak onmogelijk om 

elke dag naar huis te gaan omdat dit vaak enkele uren lopen 

zou betekenen. Daarom mogen deze kinderen in het 

internaat verblijven. De school heeft enthousiaste 

medewerkers die les geven en de toekomst van de kinderen 

staat voor hen centraal.  

Missions of Hope is om hulp gevraagd door een andere 

zendingsorganisatie die in hun eigen project tegen het 

probleem van scholing aanliep en niet zelf het wiel opnieuw 

wilde uitvinden. Ik vind het fantastisch dat organisaties gaan 

samenwerken en erkennen dat anderen meer kennis en 

ervaring hebben op een bepaald gebied.  

Ik ben gevraagd om met Missions of Hope een aantal 

dorpen te bezoeken. We bezochten een dorpje dichtbij de 

plaats Loyangalani en daarnaast ook Kargi. Het eerste 

dorpje ligt aan het Turkanameer. Er wonen zo’n 200 mensen 

en er is een klein school- en kerkgebouwtje. De mensen hier 

leven van de vis die ze vangen en verder is het er stoffig en 

warm. Je vraagt je soms echt af wat de mensen hier doen. 

Er staat een waterputinstallatie gedoneerd door de EU, 

maar die werkt al jaren niet meer. Huisjes zijn gebouwd van 

gras, riet en klei. Maar in het dorp heerst enthousiasme. Er 

werd uit volle borst gezongen over Jezus en over hoe Hij 

redding biedt. Een jongen op een trommel begeleide dit 

gezang.  

In Kargi was er al een school en Missions of Hope neemt 

deze nu over. Op het moment dat ik er was werd er gebouwd 

aan accommodatie voor de onderwijzers. Er staat al een 

keuken waarin men voor alle kinderen dagelijks een warme 

maaltijd klaarmaakt. In de drie lokalen krijgen twee klassen 

tegelijk les. De lessen bestaan nog voornamelijk uit het 

memoriseren van wat de juf of meester zegt. Het verschil 

tussen dit soort scholen en Nederlandse scholen of de 

internationale scholen waar onze kinderen op zitten is nog 

hemelsbreed. De tegenstelling tussen rijk en arm en zij die 

kansen krijgen en zij die geen kansen krijgen wordt op deze 

manier nog niet verbroken. Ongelijkheid zal nog jaren blijven 

bestaan in deze wereld. Gelukkig is Gods genade voor 

iedereen en kan men ongeacht scholing, kennis, 

ontwikkeling, status, stam of werelddeel het paradijs 

binnengaan.  

 

 

 

“Ik vind het fantastisch dat 

organisaties gaan samenwerken” 



 

 

 

Fietsen voor Haak 

Op zaterdag 7 juli 2018 gaan we voor de achtste 

keer Fietsen voor Haak! We proberen opnieuw 

een mooi bedrag bij elkaar te fietsen voor 

Christiaan en Marieke Haak in Kenia.  

Deelnemers hebben de keus tussen een tocht 

van ongeveer 100 km of een tocht van 165 km 

voornamelijk over de Veluwe. Beide groepen 

hebben een rustpauze op Teuge bij het MAF-

kantoor en de hangar (MAF-trainingscentrum).  

Daar is het Open Dag van MAF Nederland, dus 

gezelligheid gegarandeerd! Voor catering 

onderweg wordt gezorgd. 

Het laatste jaar was het aantal deelnemers voor 

de langere afstand wat kleiner, terwijl de kortere 

afstand meer fietsers telde. Voor beide groepen 

geldt: er kunnen er nog veel meer bij! 

Voor de korte afstand is het niet nodig goed 

getraind te zijn, de langere tocht gaat in een 

sneller tempo.  

De Startlocatie: Eudokiakerk Wederiklaan 54, 

Kampen. Deelnemers kunnen zich vanaf 1 mei 

via de site www.fietsenvoorhaak.nl aanmelden. 

Dan ontvang je een sponsorformulier. 

Ook dit jaar zal de fietser met de hoogste 

sponsoropbrengst een vliegtochtje winnen! 

 

 
 

Zaterdag 7 juli 2018 

Fietsen voor Haak 
 

Opgeven en meer informatie: 

www.fietsenvoorhaak.nl 

fietsenvoorhaak@gmail.com 

 

 

Digitale nieuwsbrief 

Inmiddels hebben een heel aantal mensen aangegeven de nieuwsbrief in de toekomst digitaal te willen 

ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.  

Mocht u deze nieuwsbrief nog per post ontvangen dan willen wij u er op attenderen dat u de nieuwsbrief 

ook per mail kunt ontvangen. Hiermee besparen we druk- en portokosten. Het voordeel voor u is dat 

u de nieuwsbrief in kleur kunt lezen. Wanneer u dit wenst kunt u dit kenbaar maken via 

https://www.maf.nl/contact of info@maf.nl.  

http://www.fietsenvoorhaak.nl/
http://www.fietsenvoorhaak.nl/
mailto:fietsenvoorhaak@gmail.com
https://www.maf.nl/contact
mailto:info@maf.nl


 

Colofon  
 

De Newsdrop is bedoeld om u op de hoogte te houden van de 
ervaringen van Christiaan en Marieke Haak.  
 
De verzending van de Newsdrop wordt verzorgd door de 
Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. 
Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of 
Christiaan en Marieke als supporter wilt ondersteunen, dan 
kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl of telefo-
nisch bij MAF, 055 - 741 00 17.  
 
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorge-
ven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of 
info@maf.nl. Vermeld daarbij dat het om Christiaan en Marieke 
Haak gaat.  
 
Giften kunt u storten op rekeningnummer NL 40 ABNA 056 33 
76 325, t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds Haak.  
 
Giften in Zuid-Afrika kan naar Mission Aviation Fellowship, 
Standard Bank, Greenstone Branch, branch code: 016342, 
acc#020044615 vermelding vir Christiaan en Marieke Haak.  
 

Adresgegevens fam. Haak:  
Mission Aviation Fellowship, P.o. Box 21123-00505  

Nairobi, Kenya  
E-mail: chaak@maf.org  

Skype: christiaan.lesotho  
Weblog: haakshome.wordpress.com  

 
De uitzending van Christiaan en Marieke Haak wordt mede 
mogelijk gemaakt door Verre Naasten.  
 


