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Naar Nederland
In de nacht van 27 juni zijn
Marieke, Nicole, Cor en Janelle
rechtstreeks van Nairobi naar
Amsterdam gevlogen met een
repatriëringsvlucht vanuit KLM.
Het was vreemd om op een leeg
vliegveld te zijn; er waren zelfs
geen
karretjes
in
de
parkeergarage. Alles in Kenia ligt
al sinds begin maart stil. Het was
een bijzondere vlucht waarbij
iedereen op z’n stoel moest
blijven zitten met een mondkapje
op. Marieke en de kinderen
hebben hun intrek genomen op
de
J.
Wagenaarstraat
in
Groningen. We zijn blij dat we
daar een huis hebben kunnen
vinden. Het zal een enorme
aanpassing zijn voor ons
allemaal.

Eén van de bijzonderheden van Nairobi is dat het aan een nationaal park ligt.
Hoewel niemand Nairobi meer in of uit mag, kun je dus nog wel naar dit park. In
de laatste week hebben dit gedaan als een soort afscheidsrit. De mooie dingen
van Afrika achter je laten is niet makkelijk. Net als deze leeuwen namen we de
lucht, stof en natuur in ons op tot we het weer een keer kunnen ervaren.

Bijna alle vluchten zijn geannuleerd
In maart begonnen de meeste landen in het Westen het internationaal reizen te ontmoedigen. Het
Coronavirus sloeg om zich heen en daardoor sloot uiteindelijk ook het luchtruim in Kenia. Ook in het
land zelf zijn allerlei reisverboden ingesteld. Hierdoor zijn veel afgesproken vluchten geannuleerd,
omdat men het land niet meer binnen kan komen en ook in Kenia zelf niet makkelijk kan reizen. Ook
voor onze partners in Nairobi is het moeilijker geworden om het land in te reizen en ook zij wachten de
storm af. Niemand wil ziek worden in een afgelegen gebied en daar dan vast komen te zitten, omdat je
niet meer mag reizen. Thuiswerken is het nieuwe motto, maar hoe doe je dat in een land waar internet
niet voor iedereen beschikbaar is? Soms kun je niet thuiswerken. Vliegtuigen moeten aan allerlei
onderhoudsvereisten voldoen en moeten periodiek geïnspecteerd worden of ze nu vliegen of niet. Ook
willen we onze vloot niet helemaal aan de grond houden. Dus onderhoudswerkzaamheden zijn nodig,
medische evacuatievluchten moeten ook uitgevoerd worden en we moeten vliegtuigen in Juba (ZuidSoedan) omruilen om onderhoud te kunnen doen. We willen als MAF niet een bron van verspreiding
zijn, dus we hebben maatregelen genomen om dit (zo veel mogelijk) te voorkomen. Nadat we eerst
onze weg hebben moeten vinden in de nieuwe regelgeving, kunnen we nu een paar vluchten doen. We
hebben verschillende medische evacuatievluchten kunnen doen en vluchten naar onze buurlanden om
te helpen mensen naar Kenia te krijgen die vast waren komen te zitten omdat er geen burgerluchtvaart
meer is.

Nederland

De skyline van Nairobi vanuit het park. Hier
vliegen we altijd over als we opstijgen vanuit
Wilson Airport.

Laten we net als deze struisvogel ons hoofd
niet in het zand steken en vooruit kijken wat er
komt. Het zal niet altijd makkelijk zijn de
komende maanden, maar we weten dat God
voor ons zorgt.

Het vliegwerk gaat gewoon door, al is het met
zekere aanpassingen. Hier ben ik op weg om
iemand op te halen die dringend medische zorg
nodig heeft.

Zoals gezegd is Marieke nu met onze kinderen in
Nederland. Het was heel lastig om afscheid te nemen van
Kenia, vooral voor Nicole die zeker weet dat ze niet
terugkomt. Ook de anderen moeten er rekening mee
houden dat ze niet terug zullen komen, want je weet maar
nooit wat wel en niet kan over een jaar. Hoe neem je
afscheid als je eigenlijk nergens heen mag en bij niemand
op bezoek kan? Alles vindt nu online plaats of met hoge
uitzondering op 1,5 meter afstand. Als je acht jaar hier hebt
gewoond, het grootste gedeelte van het leven van Cor en
Janelle, is dit al helemaal heel ingewikkeld.
We hebben een huis gevonden in Groningen. We voelen
ons rijk gezegend doordat we nu dicht bij de school van Cor
en Janelle wonen en ook bij Lianne en Nicole in de buurt.
Zo is ons gezin toch weer een beetje bij elkaar. Zoals in de
vorige nieuwsbrief aangegeven, blijft Christiaan in Kenia om
door te gaan met het werk dat we hier doen. Door de
reisbeperkingen in verband met het Coronavirus is het lastig
in te schatten hoe de komende zes maanden eruit gaan
zien. We hopen dat Christiaan in ieder geval een paar keer
heen en weer kan komen, maar dat ligt aan veel factoren die
nog niet allemaal te overzien zijn en dus zal hij voorlopig in
Kenia blijven. Neem gerust contact met ons op als jullie eens
langs willen komen: onze deur staat altijd open. Als
Christiaan in Nederland is, willen we ook graag wat
presentatieavonden organiseren. Zodra er meer zekerheid
is over eventuele data, laten we dit weten.

Nairobi
De Coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor de
Keniaanse economie. Velen leven op een dagloon en zijn
nu werkloos en zonder hulp. Daarnaast is een groot deel
van bevolking afhankelijk van toerisme. Nu er geen
lijnvluchten meer binnen mogen komen ligt deze sector zo
goed als stil en dit heeft grote gevolgen voor
werkgelegenheid. De overheid probeert om mensen aan het
werk te houden door andere soorten werkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld wegdekreparatie. Naast het virus hebben we te
maken met zware regenval (wat veel schade aanricht) en de
treksprinkhanenplaag. Dit alles bij elkaar maakt de situatie
in het land vrij uitzichtloos. Waarom we nu met zoveel
‘plagen’ tegelijk te maken hebben zal altijd de vraag blijven.
Wij als MAF proberen er te zijn voor de mensen dichtbij en
veraf in afgelegen gebieden van Kenia. We mochten
onlangs drie baby’s van een paar dagen oud naar het
ziekenhuis vliegen, waarvan één een hartafwijking had en
door de operatie is gered.

Een bezoek aan de Masai. Het is altijd mooi om het enthousiasme te zien van deze mensen. Hier in
de Loita Hills – een half uur vliegen vanaf Nairobi – gaan de projecten om deze mensen te helpen
gewoon door.

Fietsen voor Haak
De jaarlijkse happening
‘Fietsen voor Haak’ op 4
juli gaat niet door. De
maatregelen
en
de
onzekerheid rondom het
Coronavirus zaten ons in
de weg. De activiteit is
daarom uitgesteld. We
houden voorlopig 29
augustus 2020 in onze
agenda’s vrij. We hopen
dat het dan wel mogelijk
is de fietstochten te
organiseren.
Namens de TFC, Aldert
Blijdorp

