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Oktober 2018 

De zomerdrukte 

In de afgelopen maanden is er veel 

gebeurd in ons kleine MAF Kenia-

team. Als een soort van   estafette-

team lossen we elkaar af om op 

verlof te gaan. Dit geeft voor dege-

nen die hier zijn een  extra werk-

druk. Dit zullen jullie ook merken 

aangezien deze nieuwsbrief een 

beetje later en korter is dan            

gepland. De verzoeken om te vlie-

gen nemen langzaam toe en we 

zijn nu met 3 piloten hier in Kenia. 

Naast het vliegen hebben we ook 

onze administratieve verantwoor-

delijkheden om ervoor te zorgen 

dat we mogen blijven vliegen in   

zowel Kenia als Zuid-Soedan. 

 

Familie Haak - Kenia 
 

 Marsabit County 

Deze week zijn we na 2 jaar intensief opbouwen begonnen met onze shuttle service in Marsabit County. 

Deze provincie bestaat grotendeels uit woestijn met hier en daar een aantal dorpen. Zendings-, 

christelijke- en humanitaire organisaties proberen al jaren de mensen die hier wonen te bereiken om 

hen te helpen met scholing, leven in een veranderend klimaat en gezondheidszorg. Deze mensen, met 

van oorsprong een nomadisch bestaan, lijden onder de gevolgen van het opwarmen van de aarde en 

de verdroging daarvan. Hun traditionele manier van bestaan geeft niet meer genoeg voedsel voor de 

dieren, waardoor zij hun bron van inkomsten mislopen. Dit heeft vanzelfsprekend enorme gevolgen 

voor de bestaansmogelijkheden van deze mensen. Er onstaan conflicten tussen verschillende groepen 

die dezelfde waterbron of een groen stuk land willen gebruiken. Medische klinieken zijn in de meeste 

dorpjes wel aanwezig, maar meestal is er geen personeel. We zijn daarom bezig met het opzetten van 

een soort Flying Doctor Service, zoals als we ook in Lesotho hadden. Met de shuttle service, waarvoor 

mensen alleen maar een stoel hoeven te boeken, hopen we naast de charters meer mogelijkheden te 

bieden om de reistijd te verkorten en het reizen veiliger te maken. We hopen dat op deze manier meer 

tijd kan worden besteed aan het daadwerkelijk helpen van mensen die het zo hard nodig hebben. We 

hopen dat door jullie steun, de samenwerking met de partners en bovenal Gods zegen dit project zal 

slagen en we samen een kleine verandering teweeg kunnen brengen. Dank voor jullie trouwe 

ondersteuning in de afgelopen maanden. 

Vriendelijke groet, 
Christiaan en Marieke 
 

Het landschap in de Marsabit provincie is kaal en droog 



 

 

 

 

 

Fietsen voor Haak 2018 
 

Op zaterdag 7 juli heeft de jaarlijkse 

fietstocht om sponsorgeld binnen te krijgen 

voor het werk van Christiaan en Marieke 

plaatsgevonden. De fietsers waren 

verdeeld over twee groepen. De ene groep 

heeft 100 km gefietst terwijl de andere 

groep maar liefst 165 km heeft afgelegd. 

Beide groepen fietsers zijn gelijktijdig 

vertrokken bij de Eudokiakerk in Kampen. 

De groep voor de kortere afstand reed via 

Wezep, Heerde en Oene zo rechtstreeks 

mogelijk naar vliegveld Teuge. De snelle 

jongens van de 165 km maakten een 

omweg via ’t Harde over de Woldberg, 

dwars over de Veluwe, richting Teuge. Net 

als andere jaren bereikten beide groepen 

vrijwel gelijktijdig de rustplaats. 

Op de rustplaats, vliegveld Teuge, was het 

een drukte van belang vanwege de Open 

Dag van de MAF die deze zelfde zaterdag 

plaatsvond. Door de medewerkers van de 

MAF en de TFC werden we gastvrij 

onthaald en er was voldoende eten en 

drinken voor iedereen. Na een half uur 

vervolgde de groep van de 165 km met de 

volgauto de tocht richting Apeldoorn, 

Elspeet, Harderwijk, Elburg enz. De andere 

groep fietste naar Emst, Epe, Wissel en zo 

via ’t Harde en Elburg naar Kampen terug. 

Enkele leden van de TFC stonden klaar 

met drinken om de rijders welkom te heten. 

De groepen arriveerden in Kampen rond 

half twee en half vier ’s middags. 

In tegenstelling tot vorig jaar was het deze 

keer prachtig fietsweer, waren er geen 

lekke banden en zijn er gelukkig geen 

valpartijen geweest. De opbrengst van 

deze dag was bijna €2000. Via deze weg 

willen we de organisatie, de volgauto met 

chaffeur Jasper, fotograaf Pieter, de 

vrijwilligers van de catering en natuurlijk de 

MAF hartelijk danken voor hun inzet en 

medewerking. 

Vriendelijke groet, 
De TFC 
 

In tegenstelling tot vorig jaar was 

het deze keer prachtig fietsweer, 

waren er geen lekke banden en zijn 

er gelukkig geen valpartijen geweest 



  

Links:  
Onze hangaar in Nairobi waar het altijd een drukte 
van belang is met de vele vliegtuigen die ze hier on-
derhouden 

Onder: 
(L) Een vroege ochtend in Nairobi 
(R) Bijna 1000kg aan vracht voor mensen die zeer  
getroffen zijn door de droogte die heerste in Kenia 

Boven: 
(L) Op reis met een team dat helpt met het opzetten van scholen en internaten om ervoor te zorgen dat ook kinderen op afgelegen 
plekken mogelijkheden hebben om onderwijs te ontvangen  
(R) Om zoveel mogelijk mee te kunnen nemen uit Nairobi moeten voor de terugweg eerst nog tanken 
getroffen zijn door de droogte die heerste in Kenia 

 



  

Een nieuw vliegveldje in de Samburu aangelegd door een zendeling die na vele jaren weer is teruggekomen 


