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Lianne naar Nederland 
Dit schooljaar is Lianne geslaagd voor haar high school (equivalent 

van het vwo). Ze gaat vanaf september in Groningen studeren aan 

de UCG (University College Groningen). Na een korte periode in 

Zuid-Afrika en na haar 18de verjaardag hoopt ze eind juli in 

Nederland aan te komen. Ze zal zich bij de gemeente moeten 

inschrijven, werk zoeken, een bankrekening openen en noem maar 

op. Via de universiteit hebben we al een kamer voor het eerste jaar 

kunnen regelen. Voor ons als gezin is dit een grote verandering. 

Het is één van de moeilijkste beslissingen die we genomen hebben 

in de jaren dat wij uitgezonden zijn voor MAF. Hoe zal het met 

Lianne gaan? Zal ze de Nederlandse samenleving begrijpen? Vele 

vragen waar we geen antwoord op weten, maar we weten wel dat 

zij veilig is in Gods handen. Hij heeft al deze jaren voor haar 

gezorgd en zal het ook nu weer doen. Het zal lastig zijn om elkaar 

niet meer dagelijks te zien of de mogelijkheid te hebben om even 

langs te gaan. Maar de wereld is door het internet ook niet meer 

zo groot. De communicatiemogelijkheden zijn enorm. Denk 

bijvoorbeeld aan Skype of WhatsApp. Het maakt niet meer uit of je 

in Nederland elkaar belt of vanaf elke andere plek in de wereld. We 

weten ook dat er in Nederland velen om haar heen zullen staan om 

dit hoofdstuk van haar leven zo soepel mogelijk te laten beginnen. 

Fietsen voor Haak 
7 juli 2018 gaan we weer fietsen 

voor het werk van Christiaan en 

Marieke. We starten om 08:30  bij 

de Eudokiakerk. De route gaat 

opnieuw richting  vliegveld Teuge, 

waar de MAF een gezellige open 

dag heeft. Voor de kortere 

afstand geldt: geen hoog tempo, 

je hoeft niet zwaar getraind te zijn. 

Bij de langere afstand ligt het 

tempo hoger, een goede 

voorbereiding is verstandig. 

In tegenstelling tot eerdere 

berichtgeving is het niet mogelijk 

via de website je aan te melden. 

Je kunt je opgeven voor de 100 of 

165 km via het emailadres 

fietsenvoorhaak@gmail.com 

Meer info is te vinden op: 
https://www.facebook.com/fiet-
senvoorhaak/ 

Newsdrop 
 

Zomer 

Het is alweer een jaar geleden dat 

wij in Nederland waren. Toen 

konden we genieten van het 

heerlijke warme weer en de lange 

avonden. Dit jaar hopen we in de 

zomer een paar weken naar Zuid-

Afrika te gaan. Voor wie toevallig 

deze zomer ook in Zuid-Afrika is: 

we geven een presentatie in 

Pretoria Maranatha op zondag 1 

juli na de ochtenddienst.  

Daarnaast zal vanaf deze zomer 

ons gezin op twee verschillende 

continenten wonen aangezien 

Lianne halverwege de zomer 

naar Nederland zal verhuizen. 

 

Familie Haak - Kenia 
 



 

 

 

Vlucht naar Kiunga 

In 2002 luisterde Joshua, een Keniaanse vrijgezelle man, 

naar de opdracht die God hem gaf. Hij ging werken in 

Kiunga – een dorpje net onder de grens met Somalië en aan 

de kust van de Indische Oceaan. In maar liefst 21 dagen 

reisde hij vanuit Nairobi naar Kiunga. Hij ging per bus naar 

Mombasa en naar Lamu om uiteindelijk in Kiunga aan te 

komen. Al deze jaren heeft hij daar gewerkt, heeft hij een 

school helpen opzetten en leidt hij elke zondag de diensten 

in de kerk.  

In de afgelopen 16 jaar is er veel veranderd. Joshua is 

getrouwd en heeft drie kinderen gekregen. Kenia is door zijn 

betrokkenheid in Somalië een doelwit geworden voor 

terroristische aanslagen van de militante groepering Al 

Shabaab. Vooral het grensgebied heeft hier nog steeds erg 

onder te lijden. Ook in Kiunga is dit duidelijk merkbaar. Het 

dorp zelf is veilig maar de wegen eromheen niet. Er liggen 

landmijnen, er vinden aanslagen plaats en mensen worden 

ontvoerd.  

De infrastructuur van veel gebieden in Kenia is echter beter 

geworden waardoor het reizen over land sneller gaat. Nu 

kost het Joshua vaak een week om van Nairobi naar Kiunga 

te reizen. Hij gaat nog steeds eerst naar Lamu en moet daar 

op een boot zien komen die naar Kiunga vaart. Het duurt 

meestal een aantal dagen voordat de boot vol genoeg is om 

uit te varen. Deze tijd van het jaar is de zee ook nog eens 

vrij ruw en de boot vaart vrij diep op zee. De rit duurt de hele 

dag. Een alternatieve optie is om vanuit Lamu met een 

speedboot naar een dorp ten zuiden van Kiunga te varen. 

Van daaruit moeten ze dan 8 uur met een auto naar Kiunga 

rijden met alle onveiligheden van dien. Je kan echter ook in 

2 uur vanuit Nairobi naar Kiunga vliegen. Dit heb ik onlangs 

twee keer mogen doen. De eerste keer om Joshua, zijn 

gezin en een collega op te halen. De tweede keer was 3 

weken later om ze weer terug naar Kiunga te brengen. 

Joshua is overtuigt dat hij dit werk moet doen en hij voelt 

zich rijk gezegend met zijn gezin en de hulp die hij krijgt om 

nu per vliegtuig naar Kiunga te kunnen gaan. Het regende 

toen wij onze daling voor Kiunga begonnen, maar Joshua 

twijfelde geen moment dat we niet zouden kunnen landen. 

We landden in de regen en toen ik 15 minuten later weer 

opsteeg, kwam er net een zware regenstorm het dorp 

binnen.  

Dit zijn de vluchten waarvoor we hier als MAF aanwezig zijn. 

Behalve militairen vliegt niemand naar Kiunga en de wegen 

eromheen zijn onveilig. Door te vliegen kunnen we Joshua 

en zijn gezin snel en veilig naar hun zendingspost brengen. 

Zo werken we als kerken samen om het bevrijdende 

evangelie ook in dit strenge moslimgebied rond Kiunga te 

brengen.  

 

 

 

 

 

Kiunga aan de Indische oceaan net ten 

zuiden van Somalië. 

Joshua met zijn gezin en collega in Kiunga. 

Het vliegveld in Kiunga. 

De simulator in Uganda. 



 

 

Het is niet alleen maar vliegen 

Er wordt vaak aan mij gevraagd hoeveel dagen 

in de week ik vlieg. Gemiddeld vlieg ik 3,5 dag 

per week. Wat doe ik dan met de resterende tijd?  

Helaas bestaat vliegen bij MAF niet alleen uit het 

besturen van een vliegtuig door heldere blauwe 

Afrikaanse luchten en het landen op afgelegen 

vliegveldjes.  

Om hier in Kenia, of welk ander land dan ook, een 

vliegorganisatie te mogen hebben vergt veel 

werk. Als vliegorganisatie moeten we aan allerlei 

regelgeving voldoen. Er zijn procedures voor zo 

ongeveer alles wat je wel en niet mag doen en 

deze procedures moeten in de juiste documenten 

worden vermeld. Dit alles wordt in gecontroleerd 

door de KCAA (de Keniaanse 

rijksluchtvaartdienst). De KCAA controleert of wij 

aan internationale standaarden voldoen en 

geven ons toestemming om te mogen opereren.  

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om 

ervoor te zorgen dat we weer voldoen aan de 

nieuwe regelgeving. We moesten een 

zogenaamd hercertificatieprocess doorgaan. Dit 

betekent dat alle aanstellingen weer opnieuw 

geevalueerd moesten worden.  

Ik ben bijvoorbeeld de Chief Pilot voor ons 

vliegprogramma in Kenia en Zuid-Soedan en dit 

is een functie die door de KCAA moet worden 

goedgekeurd. Ik heb daarom opnieuw een 

examen moeten ondergaan om goedkeuring te 

krijgen. Ook is de structuur van de documenten 

weer veranderd en moeten we alles hieraan 

aanpassen. Er zijn nieuwe vereisten waar we aan 

moeten voldoen. We moeten bijvoorbeeld een 

speciaal certificaat hebben om ‘gevaarlijke 

stoffen’ te mogen vervoeren. Hieronder vallen 

veel artikelen die zendelingen nodig hebben en 

moeilijk aan kunnen komen in de dorpen waar ze 

wonen. Denk bijvoorbeeld aan verf op oliebasis 

(dit biedt betere bescherming tegen termieten en 

weersinvloeden), spuitbussen en accu’s voor 

zonnepanelen. 

Daarnaast zijn we als piloten wekelijks bezig met 

verschillende keuringen, schriftelijke cursussen 

en testvluchten. Alles moet altijd geldig zijn 

anders kan een vlucht niet doorgaan. 

 

Uganda 

Ik breng momenteel ook tijd door in Uganda. Binnen MAF heb ik bevoegdheden van een instructeur en 

deze moeten elke 2 jaar weer vernieuwd worden; dit is een vereiste binnen MAF en de KCAA. In Uganda 

heeft MAF een trainingsbasis en samen met de instructeurs die hier werken kan ik mijn bevoegdheden 

vernieuwen. Dit moet voor zowel de Caravan als voor de C206, de twee typen vliegtuigen waarin ik voor 

MAF vlieg. Tijdens mijn tijd op de trainingsbasis komen verschillende aspecten van training en evalueren 

aan de orde. We kijken bijvoorbeeld naar hoe we nieuwe piloten kunnen trainen die in het vliegprogramma 

van Kenia en Zuid-Soedan komen werken. Je kunt hierbij denken aan de culturele verschillen die zich 

voordoen. In eerste instantie lijken de lokale vliegprocedures misschien chaotisch, maar er zit wel degelijk 

een logica achter en dit moeten de nieuwe piloten leren. Daarnaast moeten ze getraind worden op de 

verschillende Engelse accenten die er zijn in deze regio. De meeste landen waar wij vliegen hebben 

daarnaast niet de nieuwste apparatuur om vliegtuigen te begeleiden en dit vraagt dus om extra training. 

Een belangrijk pluspunt is dat we op de trainingsbasis in Uganda een Cessna Caravan Simulator hebben, 

waarin we verschillende scenarios kunnen oefenen. We testen hiermee hoe we om gaan met een 

noodgeval en hoe we dan controle over het vliegtuig kunnen houden. In de simulator kun je reageren op 

bijvoorbeeld een motorstoring, iets wat we in een gewoon vliegtuig in de lucht niet op zo’n overtuigende 

manier kunnen oefenen omdat dit te gevaarlijk zou zijn. 

Vliegen bij MAF bestaat helaas niet alleen uit heldere 

blauwe Afrikaanse luchten 



 

 

Een team uit het Verenigd Koninkrijk is meer dan een week in de Loita Hills geweest. Hier hebben ze 

samen met de plaatselijke zendeling gewerkt onder de Masai. Ze hebben een hele week een kliniek 

geopend waar mensen met allerlei ziekten en kwalen terecht konden. Voor een aantal van het team 

was die de eerste keer in Afrika en ze willen zeker weer terugkomen. 


