
 

 

Kijkend over 

het 

fantastische 

landschap 

van de Masai 

Mara zit dit 

jachtluipaard, 

zonder enige 

stress over 

het feit dat hij 

bijna 

uitgestorven 

is, in de 

boom. Dit 

bijzondere 

moment heb 

ik mogen 

meemaken 

met de MAF 

Business 

Club. 
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April 2019 

Medische evacuatie 

Op een middag in februari komt er 

een verzoek binnen vanuit 

Marsabit om een vrouw die aan 

het bevallen is met spoed naar 

Nairobi te brengen. Haar weeën 

zijn namelijk gestopt. Gelukkig 

hebben wij een basis dichtbij 

Marsabit en kunnen we dus snel 

reageren. Om half zes landt ons 

vliegtuig bij het zendingszieken-

huis dichtbij Nairobi. Twee uur la-

ter is de gezonde dochter via een 

keizersnee geboren. Moeder en 

dochter maken het goed. Het was 

een zorgwekkende situatie, maar 

gelukkig waren wij als MAF op 

deze plek aanwezig. Dit is 

waarom we hier zijn: om mensen 

te redden, te helpen en hoop te 

geven. 

Familie Haak - Kenia 
 

Waar zijn we mee bezig? 

Af en toe komt deze vraag bij mij op: waar zijn we mee bezig? We zijn nu alweer bijna twee jaar weg 

uit Nederland na ons vorige verlof en in totaal al 7 jaar in Kenia. Het aantal aanvragen voor vluchten 

dat wij ontvangen neemt nog steeds toe. We hebben er een nieuw vliegtuig bij en er komt er nóg één. 

Ook in Kenia neemt de vraag om hulp toe. We naderen het einde van de droge tijd en alles is dor en 

doods. Geeft dit ook aan hoe dit land er voor God bij ligt? Als er niet snel regen komt, zullen mensen 

en dieren sterven van de droogte in het noordoosten van Kenia. In Nairobi gaat het leven gewoon door, 

maar ook hier merk ik dat de samenleving harder wordt. Vooral op de weg. Door de economische groei 

in Nairobi neemt het aantal auto’s op de weg toe en dus ook de lengte van de files. Mensen rijden 

agressiever om tijd te winnen. Ook bij ons in het gezin raast het leven door. Het eerste kwartaal van dit 

jaar zit er alweer op. Het afscheid nemen van velen die deze zomer zullen vertrekken wordt meer en 

meer een realiteit. De laatste examens voor dit schooljaar staan voor de boeg. In deze wedloop vraagt 

God van ons dat we ons richten op Hem. Hij geeft invulling, doel, zekerheid en rust. Zoek eerst het 

Koninkrijk van God en de rest zal je ontvangen. Dit is ook iets waar wij ons steeds weer op moeten 

richten.  

 



 

 

 
Met de MAF Business Club. 

 

Kerkgebouw in Dukana, gebouwd in geloof. 
 

 
Reparatie in het veld. De 
rem en generator van het 
vliegtuig waren kapot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op stap met de MAF Business Club 

Twee keer per jaar organiseert MAF-Nederland een reis voor 

haar businessclubleden. Dit jaar was de bestemming Kenia 

en mochten wij een groep van 7 mensen uit Nederland 

ontvangen. De leden van de Business Club dragen het werk 

van de MAF een warm hart toe en willen dit ook wel eens 

van dichtbij zien. Ik had het voorrecht om met deze groep 

een aantal dagen op stap te gaan. We vlogen via diverse 

bestemmingen in Kenia in twee dagen naar Juba in Zuid-

Soedan en na twee nachten daar te zijn geweest weer terug 

naar Nairobi.  

In Kenia stopten we op onze basis dichtbij Marsabit in het 

dorpje Loglogo. We konden daar zien hoe het is om in een 

geïsoleerde post te wonen en te werken. Ook zagen we een 

project waarmee een partnerorganisatie probeert om 

nomadische mensen, die samen met hun vee rondtrekken, 

akkerbouw aan te leren. Door de toenemende opwarming 

van de aarde wordt het steeds moeilijker om weidegronden 

te vinden voor de dieren en moeten deze mensen andere 

voorzieningen treffen om aan eten te komen. Door middel 

van waterpompen op zonne-energie wordt overdag water uit 

de grond gepompt en komt dit via een irrigatiesysteem bij de 

planten. Zo kunnen er ook in extreem warme 

omstandigheden plantjes groeien. 

Daarna bezochten we een zendingspost van AIM (African 

Inland Mission) waar zendeling Eddie met groot 

enthousiasme vertelde over alle zegeningen die hij de 

afgelopen 4 jaar heeft mogen ontvangen. Eddie is een man 

die leeft vanuit zijn geloof en dit ook duidelijk maakt naar 

iedereen om hem heen. Hij houdt van de mensen, omdat 

God van hen houdt. Toen hij 4 jaar geleden in Dukana kwam, 

heerste er een enorme droogte. Overal waren dode dieren 

en mensen zagen geen toekomst meer. Eddie is toen 

begonnen de dode dieren op te ruimen. De plaatselijke 

bevolking mocht hierbij helpen in ruil voor voedsel. Ook 

boorde hij een gat voor een waterpomp en hij vertelde 

mensen over het evangelie. Men wilde dat hij bleef en nu 4 

jaar later heeft hij een kerk met zo’n 350 mensen, een 

radiostation waar duizenden mensen naar luisteren en een 

garage waar mensen kunnen komen om hun auto’s te laten 

repareren. Tijdens het wachten kunnen ze gebruik maken 

van gratis internet. Bij het inloggen kunnen ze kiezen of ze 

willen internetten - wat niet al te snel is - of dat ze een 

christelijke film willen kijken. Het is enorm populair. Velen 

komen met hun zieken bij hem voor medicijnen en willen 

graag de bijbelstudies bijwonen. “Het mooiste is,” vertelt 

Eddie “dat de oudsten van naburige dorpen bij ons komen 

om te vragen of ze voor voedsel mogen komen werken, maar 

ook of ze mogen leren over de Hoop waarvan wij spreken.” 



 

 

Oliebollenactie 
Op voorstel van TFC-lid 
Joost Zuur hebben we aan 
het eind van december een 
oliebollenactie gehouden. 
Een nieuw initiatief, dus we 
waren benieuwd of daar 
animo voor zou zijn. Met 
de uiteindelijke bestelling 
van 600 oliebollen (met én 
zonder rozijnen) waren we 
daarom niet ontevreden.  
Op oudejaarsdag gingen 
Joost en Aldert naar 
Wezep, waar de vader van 
Joost alle voorbereidingen 

had getroffen. Hij is al jaren een professionele 
oliebollenbakker en in hoog tempo wist hij de bak 
met olie te voorzien van beslag. De juiste 
temperatuur van de olie en de timer op de telefoon 
deden de rest.  
Met dozen vol lekkere bollen gingen we terug naar 

Kampen, waar in de Eudokiakerk iedereen de 

bestelde hoeveelheid kon ophalen en afrekenen. 

De totale opbrengst is €260,-. Een gezellige 

activiteit en voor herhaling vatbaar, zeker als we de 

volgende keer proberen nog wat meer bestellingen 

binnen te halen. 

Ondertussen bij ons in het gezin… 

Janelle speelde mee in 
een toneelstuk over de 
afschaffing van de  
slavernij in de VS. De 
rol werd met overtuiging 
gespeeld (inclusief 
Zuid-Amerikaans  
accent). 
 
 
 
 
Cor speelde een paard-
mens in het stuk ‘De 
Kronieken van Narnia’ 
van C.S. Lewis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole heeft haar gala 
van school gehad.  
Altijd weer een hele  
belevenis met veel  
plezier. 

 

 

Op verlof 

Dit jaar staat er weer een verlof gepland. We 

hebben de tickets binnen en hopen van woensdag 

5 juni tot zaterdag 29 juli in Nederland te zijn. We 

zullen in Kampen verblijven en van daaruit allerlei 

activiteiten ondernemen. Wij gaan onder andere bij 

diverse kerkelijke gemeenten, MAF-activiteiten en  

De Verre Naasten langs. We zullen vertellen over 

wat we hier in Kenia allemaal doen en hoe God aan 

het werk is om mensen in oostelijk Afrika te 

bereiken.  

We moeten er daarnaast voor zorgen dat we weten 

waar Nicole over een jaar zou kunnen gaan 

studeren. Daarom gaan we ook een aantal 

universiteiten langs. Wij willen uiteraard graag zien 

waar Lianne in Groningen woont en gaan haar 

helpen verhuizen naar haar volgende adres. Ook 

willen we natuurlijk velen van jullie ontmoeten en 

gaan daarvoor een ontmoetingsdag regelen. De 

datum hiervan horen jullie zo spoedig mogelijk. We 

hopen dat het een mooie tijd mag worden in 

Nederland.  



 

 

 


