
 

 

 
Waar het vliegtuig niet kan komen lukt het wel op een motor. Deze motor hebben 

we afgeleverd in Lodwar, waar een dominee in een groot gebied werkt en zo op 

veel plekken waar mensen wonen kan komen. Zo kunnen we als MAF helpen om 

mensen te bereiken.  
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Medivac 

De eerste operationele vlucht die 

ik mocht doen nadat ik 

terugkwam in Kenia was een 

medivac (een medische 

evacuatie). Een groep mensen 

uit de VS kreeg na hun 

zendingsreis namelijk een auto-

ongeluk in natuurreservaat de 

Masai Mara. Verschillende 

inzittenden raakten ernstig 

gewond en moesten voor 

verdere verzorging naar een 

ziekenhuis in Nairobi gevlogen 

worden. In de groep was ook een 

arts aanwezig en met deze hulp 

konden wij in een half uur tijd 

iedereen in stabiele toestand 

naar Nairobi vliegen.  
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60 jaar in Kenia 

Op vrijdag 4 oktober vierden we als MAF-Kenia dat we 60 jaar in Kenia aanwezig zijn. In 1959 moest 

de MAF vanuit Soedan uitwijken naar een veiliger ‘thuis’ en zo werd Kenia 60 jaar geleden een nieuwe 

basis in Oost-Afrika. Vanuit Nairobi werden er vluchten naar diverse landen ondernomen. Later zou er 

een basis in Tanzania volgen en nog weer later de start van het programma in Oeganda. Nog steeds 

zijn we als MAF-Kenia betrokken bij de vluchten die plaatsvinden in het huidige Zuid-Soedan en helpen 

we mee om ook in dit land een basis op te bouwen waar in de toekomst mogelijk een zelfstandig MAF-

programma aanwezig kan zijn. God heeft ons als orginisatie in de afgelopen 60 jaar rijk gezegend en 

hier hebben we tijdens onze viering uitgebreid bij stil gestaan. De viering vond plaats in onze hangaar, 

die voor de gelegenheid mooi was aangekleed. Onder de genodigden waren veel van onze partners 

en afgevaardigden van de overheid. De partners deelden tijdens deze viering wat de MAF voor hen 

betekent en hoe wij hen helpen om mensen in de afgelegen gebieden van Kenia te bereiken. Daarnaast 

lieten zij ook zien hoe belangrijk het werk is dat wij verrichten. Het is voor goede doelen organisaties 

namelijk makkelijker om alleen mensen in en rondom Nairobi te helpen in plaats van ook mensen die 

veraf leven dezelfde rechten te geven en hen te helpen een beter leven op te bouwen. Om dit toch 

mogelijk te maken, zijn wij hier als MAF om deze moeilijk toegankelijke gebieden bereikbaar te maken 

door mensen een veilige vorm van transport te bieden, hulp te bieden bij medische problemen en 

mensen te laten zien dat er een God is die in alles voorziet en eeuwige hoop geeft.  

 



 

 

 

 

OWI 

De organisatie Outreach to the World International heette 

vroeger Ordinairy Women International en zo begon deze 

organisatie een heel aantal jaren geleden. Na een 

zendingsreis georganiseerd door haar kerk werd Marjaana 

Seilonen uit Californië (VS) geraakt door de 

omstandigheden waarin weduwen en wezen moesten leven 

in het dorpje Kimimini, dicht bij de grens met Oeganda. 

Tijdens de zesentwintig bezoeken die volgden op deze 

zendingsreis heeft ze een centrum opgezet waar deze 

vrouwen en meisjes onderwijs kunnen volgen. Ze geven 

daarnaast medische hulp en wijzen mensen op Christus. Ze 

werken samen de lokale kerken om vrouwen in beeld te 

krijgen die hulp nodig hebben. In de VS doen ze veel aan 

fondswerving en mensen kunnen de leerlingen financieel 

adopteren en zo hun scholing betalen.  

Zoals bij alle projecten hier, is het nodig om de hulp grondig 

voor te bereiden en flexibel te zijn. Je begint namelijk met 

het oplossen van één probleem, maar al snel merk je dat er 

zoveel meer bij komt kijken. Om ervoor te zorgen dat deze 

kinderen goed onderwijs kunnen volgen, moet er namelijk 

een schoolgebouw komen. Dit gebouw moet echter op 

toegewezen grond staan en om een school te kunnen 

beginnen moet je aan de benodigde vergunningen voldoen. 

Marjaana kan krachtig getuigen hoe de Heer haar door al 

deze dingen heen heeft geholpen. Zij was een ordinairy 

woman (‘gewone vrouw’) die nog nooit iets geleid had, maar 

al doende leerde ze en kwam ze mensen tegen die haar 

verder hielpen. Zo is al veel bereikt. Waar ze in het begin 

veel geld inzamelde voor medicijnen, krijgt ze nu medicijnen 

van farmaceutische bedrijven. De eerste leerlingen zitten nu 

in het laatste jaar van de middelbare school en hopen verder 

te kunnen studeren. Marjaana heeft deze meisjes en 

weduwen weer een nieuwe kans gegeven en gezorgd dat 

ze zich kunnen ontplooien en op die manier ook weer naar 

anderen om hen heen kunnen omzien. De vrijwilligers die 

naar Kimimini komen worden geraakt door wat ze zien. Ze 

vinden het emotioneel zwaar om hier twee weken te zijn en 

al het leed om hen heen te zien. Eén van de deelnemers zei 

op de laatste avond: “Waar wij ons druk maken of onze 

$50.000-auto er goed uitziet, geeft hier een vrouw onderdak 

aan 8 kinderen op een paar vierkante meter, een dubbel 

matras en met maar weinig dollars per dag.” De wereld 

waarin wij leven staat hier zo ver van af dat alles relatief 

wordt. Wat wel hetzelfde blijft, is dat iedereen hoop nodig 

heeft. Hoop op een betere toekomst en rust bij onze Vader 

in de hemel. Samen met jullie hulp vanuit Nederland kunnen 

wij hieraan meewerken, zodat ook deze mensen een gezicht 

krijgen en een plek in gebed.  

Eén van de projecten van OWI: sieraden maken 

voor de verkoop om zo zelf voor inkomsten te 

kunnen zorgen.  

Het team van OWI in Kakamega net voor de 

vlucht naar Nanyuki. Ze hebben zich twee we-

ken ingezet om vrouwen en meisjes te helpen. 

70% van de elektriciteit in Kenia wordt duurzaam 

opgewekt. Hier de thermocentrales in de vroege 

ochtend. 



 

 

Fietsen voor Haak 

Even leek het erop dat de aanmelding om mee te 

doen dit jaar echt te weinig opleverde, maar in de 

week voor 6 juli meldden zich gelukkig genoeg 

deelnemers voor de 50 km en 100 km. Voor de 

langste afstand (165 km) waren er niet genoeg 

fietsers, dus de diehards gingen deze keer met 

de groep van 100 km mee. Door met een 

tussentijd van een uur te vertrekken was het de 

bedoeling op hetzelfde tijdstip bij de rustplaats 

aan te komen en dat lukte aardig.  

De eerste lus voor de langere afstand ging via de 

Reeve naar Noordeinde, Elburg, Doornspijk, ’t 

Harde, over de Woldberg en via de Dellenweg 

naar Wezep. De andere groep volgde eerst 

dezelfde route, maar fietste voor Elburg richting 

Oosterwolde en Oldebroek via allerlei 

landweggetjes en fietspaden naar Wezep. Daar 

was het rustpunt bij een boerderij op het mooie 

landgoed IJsselvliedt. Christiaan en Bram 

verzorgden ons daar met koffie of thee, koek, 

bananen, krentenbollen enzovoorts. 

 

 

De dames voor de 50 km gingen daarna 

binnendoor naar Zalk en via De Zande en het 

Reevegebied terug naar de Eudokiakerk. De 

andere groep splitste in een snellere en minder 

snelle ploeg. Zij gingen via Hattemerbroek en 

Zwolle naar de dijk richting Hasselt en 

Genemuiden. Via Grafhorst en langs 

IJsselmuiden werd Kampen bereikt. Een mooie 

tocht, wel redelijk wat wind maar geen regen, die 

kwam pas toen iedereen binnen was. 

De TFC is blij dat er in totaal een bedrag van 

ongeveer €2.000,- aan sponsorgeld bij elkaar 

gehaald is. Volgend jaar willen we voor de tiende 

keer Fietsen voor Haak, hopelijk met meer 

deelnemers en wel weer voldoende deelname 

voor de langste afstand. Wellicht dat we dan ook 

weer een kortere puzzeltocht organiseren. 

Namens de TFC, Aldert Blijdorp 

 

Op verlof 

Een groot gedeelte van de maanden juni en juli waren wij in Nederland. We verbleven in Kampen en 

deden van daaruit verschillende activiteiten. We hebben onder andere open dagen mogen meemaken en 

universiteiten kunnen bezoeken om ons goed te kunnen oriënteren op mogelijke studies voor Nicole. Het 

was ook goed Lianne weer een poosje bij ons te hebben, elkaar te spreken en weer als gezin bij elkaar 

te zijn. Ook hebben we haar nieuwe kamer bekeken en haar woon- en leefwereld mogen zien. Verder 

hebben we onze tijd gevuld met alle nodige medische onderzoeken, het aanschaffen van kleding en het 

afhandelen van adminstratieve zaken. Gelukkig was er ook tijd voor ontspanning. Het was heerlijk om 

weer vrij rond te kunnen rijden en fietsen en bij familie en vrienden langs te gaan. Ook hebben we op 

diverse plekken in het land een presentatie mogen geven en velen van onze ondersteuners mogen 

begroeten. Het is altijd weer bemoedigend hoe er meegeleefd wordt. We hebben voor twee maanden 

mogen leven, denken, luisteren en spreken in het Nederlands  en dat is toch wel een verademing. Ook al 

leven we al jaren in een Engelstalige cultuur, het communiceren in het Nederlands is toch wel erg fijn. Je 

begrijpt elkaar gewoon wat sneller en je weet de nuances beter in te schatten. Helaas was de tijd te 

beperkt om iedereen die ons ondersteunt persoonlijk te woord te staan. We waarderen jullie trouwe 

ondersteuning in deze reeds zestien jaar dat we uitgezonden zijn en hopen dat we ook weer de komende 

jaren op jullie ondersteuning en gebed mogen rekenen.  



 

 

Het was schoolva-

kantie in Kenia toen 

we in Korr landden. 

Veel kinderen kwa-

men kijken naar het 

vliegtuig. De passa-

gier die naar Korr 

ging, kwam ook spe-

ciaal om met deze 

kinderen te werken. 

Hij had voor hen al-

lemaal wat meege-

nomen en dit werd 

zeer gewaardeerd. 

Deze kinderen kun-

nen de basisschool 

in Korr volgen en 

daarna zullen ze el-

ders in een kost-

school moeten of het 

traditionele noma-

den bestaan oppak-

ken.  


