
 

 
 

 

 
 

 
 

Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
Het is een prachtige morgen. Nog geen wolkje aan de lucht. Boven op 
de richel ligt het dorp Ikmok te stralen in de zon. Een klein stukje naar 
beneden op de berg zie je een bruine strook, een landingsbaan in 
aanleg. Het gebrom van de aankomende helikopter moet door de 
mensen van het dorp al te horen zijn. Ze snellen over de smalle 
bergpaadjes naar de plek waar straks de helikopter zal landen. Zou al 
het werk van de afgelopen jaren aan de landingsbaan tevergeefs zijn? 
Diezelfde vraag stelt Kees zich ook als hij vanuit zijn stoel naast 
helikopterpiloot Matt Weber naar beneden kijkt.  
 
Landingsbanen maken in de bergen is een flinke klus. Vlakke stukken zijn 
er nauwelijks te vinden en veel hellingen zijn steil. Er moeten meestal heel 
wat kruiwagens met stenen en rotsblokken versjouwd worden voordat 
de baan vorm krijgt. De landingsbaan bij Ikmok lijkt erg steil. Zouden de metingen binnen de veiligheidsmarges van MAF 
vallen? Kees kijkt even bezorgd wanneer de heli geland is. In ieder geval moet het gedeelte waar de wielen van het vliegtuig 
de grond zullen raken, minder dan 15% helling hebben. Daarna mag het steiler. Nadat hij met een meting de hellingshoek 
bepaald heeft, haalt hij opgelucht adem. De baan heeft voor het grootste gedeelte een hellingshoek van 20%, maar op het 
einde loopt het af en eindigt het net onder de 15%. Lang is de baan niet. 300 meter. Met de 70 meter die de mensen er nog 
aan toe willen voegen en deze steilte, moet de conditie genoeg zijn voor een vliegtuig om te landen. Samen met de mensen 
loopt Kees nog langs een aantal plekken en geeft hij wat aanwijzingen. Aan de linkerkant moet er nog een heuvel worden 
weggegraven. Die ligt te dicht bij de baan. “ Wanneer zijn jullie begonnen met het aanleggen van deze baan?”, vraagt Kees. 
De jongere mensen halen hun schouders op. Ze weten het niet. Een oud baasje komt aanlopen: “ Ik weet het niet precies, 
maar ik weet wel dat mijn baard nog niet grijs was!”.  

 
Nieuwe bestemmingen 
Er is veel in ontwikkeling op Papua. Als je vanuit het vliegtuigraam naar beneden 
kijkt, zie je tussen de bomen steeds meer wegen ontstaan. Gebieden die 
vroeger moeilijk bereikbaar waren vanwege het ruige oerwoud en de hoge 
bergruggen, worden steeds makkelijker bereikbaar door het werk van grote 
bulldozers en gele vrachtwagens vol met stenen. Dat betekent dat het 
werkgebied voor een organisatie als MAF ook verandert. Er zijn verschillende 
posten waarvoor verbindingen door de lucht niet meer nodig zijn. De bevolking 
kan over de wegen op een goedkopere manier de bestemming bereiken. Is de 
totale vraag naar MAF vluchten verminderd? Nee, dat niet. Wel is er meer 
ruimte gekomen om nieuwe landingsbanen te openen waar al jaren aan 
gewerkt wordt. De afgelopen maanden heeft Kees naast Ikmok nog eens twee 
andere landingsbanen in aanbouw bekeken. Bovendien heeft hij op drie andere 
landingsbaantjes voor MAF de eerste landing gemaakt. Na het inspecteren van 

de landingsbanen die bijna klaar zijn duurt het vaak nog wel een aantal maanden voordat de overheid toestemming geeft 
om de eerste vlucht te doen. De bevolking van Ikmok heeft inmiddels aangegeven dat het gevraagde graafwerk gedaan is. 
Zij willen niets liever dan dat hun landingsbaan zo snel mogelijk wordt geopend. En 
dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat er in de vallei, waarin nog meerdere 
dorpen liggen, geen basisschool is. Het is voor een volwassene een volle dag lopen 
door het oerwoud naar de dichtstbijzijnde post Nipsan. Na opening van de 
landingsbaan hopen we dat het evangelisatiewerk, het medische werk en het 
onderwijs zich ook in deze vallei kan ontwikkelen.  
 
Nipsan  
Op het MAF kantoor is een aanvraag binnengekomen voor een vlucht naar Nipsan. 
Vanuit de GJRP kerk wordt een delegatie naar dit gebied gestuurd om een lange 
historie van wantrouwen en ruzies tussen de dorpen te proberen op te lossen. De 
landingsbaan van de zendingspost Nipsan ligt eigenlijk niet bij het dorp Nipsan, maar 
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is vanwege het ontbreken van een geschikte plek, aangelegd bij het dorp Walmak. 
Juist tussen deze twee dorpen steken oude vetes voortdurend de kop op. Ook 
speelde het probleem van hekserij de afgelopen tientallen jaren regelmatig een rol. 
Beschuldigingen zorgde een jaar of vijf geleden voor verschillende moorden op 
vrouwen. Het is bemoedigend om te zien dat de lokale kerk zich geroepen weet om 

hierin nu als bemiddelaar en 
vredestichter op te treden.  
 
Achter het bureau 
We zijn inmiddels al een jaar verder na 
de overgang tot gebruik van nieuwe 
handboeken en richtlijnen. De bedoeling 
was om de verschillende 
vliegprogramma’s in Indonesië te 
standaardiseren. Daarnaast was het 
belangrijk om op een manier te werken 
waarmee de overheid bekend is. Elke 
twee jaar moet MAF weer de vergunning 

verlengen om in Indonesië te kunnen werken. Daarom komen inspecteurs langs om 
te controleren of MAF daadwerkelijk doet wat ze in de handboeken geschreven 
heeft. Omdat Kees verantwoordelijk is voor het onderdeel training, moest hij ook 
naar Sentani om te laten zien op welke manier er gewerkt wordt. Er worden zeer 
gedetailleerde vragen gesteld. Bijvoorbeeld: Wat voor training krijgt het 
grondpersoneel? Hoe leggen jullie dat vast? Welke stappen ondernemen jullie als 
er fouten worden gemaakt? Het was fijn dat Kees het afgelopen jaar al heel wat van 
deze training heeft kunnen opzetten en documenteren.  
 
Gevaarlijke stoffen 
Regelmatig krijgt MAF de vraag om brandstof of accu’s naar het binnenland te 
vliegen. Sinds een aantal jaren heeft de overheid bepaald dat MAF hierin ook aan 
de internationale regelgeving rond ‘gevaarlijke stoffen’ moet voldoen. Meer dan 
een jaar lang kon MAF daarom geen ‘gevaarlijke stoffen’ zoals brandstof/accu’s  
vervoeren. Zowel het grondpersoneel als de piloten moesten getraind worden om 
te weten welke goederen onder deze regeling vallen en hoe die bewaard, verpakt 
en verzonden moeten worden. Kees heeft in zijn rol als chief pilot ook de 
eindverantwoordelijkheid op het gebied van het vervoer van ‘gevaarlijke stoffen’. 
Gelukkig is alles nu door de overheid goedgekeurd en kunnen de mensen in het 
binnenland hiervoor weer bij ons 
aankloppen.  
 
Afscheid nemen 
Met ons als gezin gaat het goed. Een 
poosje geleden zijn we met alle 
gezinnen die thuisscholing geven een 
dagje weggeweest naar een waterval. 
Het is een leuk groepje omdat de 
meeste kinderen ongeveer even oud 
zijn als Joël, Tirzah en Aron. De zomer 
nadert en dat betekent ook dit jaar weer 
dat er gezinnen zijn die Papua gaan verlaten. Op onze basis vertrekken er twee 
gezinnen. En binnen ons hele team op Papua zijn dat er zelfs vijf. Opnieuw afscheid 
nemen en weer wennen aan de nieuwe teamsamenstelling, blijft elke keer weer 
een uitdaging voor ons gezin. Bedankt voor jullie gebed en medeleven. 
 
Hartelijke groeten,  Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah en Aron Janse 

Let op: dit jaar zal onze TFC niet met een kraam op de koningsmarkt in Moerkapelle 
aanwezig zijn. Ze slaan de markt een keertje over, gezien de direct aansluitende 
meivakantie. 
 

 

Kees en Elsbeth Janse 

MAF Sentani 

Sentani 99352 

Papua, Indonesia 

Tel: 0062-8124812198 

E-mail: kjanse@maf.org 
 

 
 

Zou u het leuk vinden om 

ZELF eens te ervaren hoe het 

is om IN PAPUA TE VLIEGEN, 

maar u heeft niet de 

gelegenheid om ons een 

bezoekje te brengen, dan 

bieden wij u deze 

MOGELIJKHEID.  
 

Bram Stikkel heeft in Pijnacker een heel 

bijzondere flight simulator gebouwd. 

Hij stelt deze open voor bezoek en wil 

hiermee ons werk bij MAF steunen.  Via 

onderstaande link komt u op de onze 

site van deze actie en kunt u een 

afspraak maken.  

https://sites.google.com/site/vliegeno
mtehelpen/de-maf-pilot-specials/maf-
pilot-special-kees-janse 

 

Meer informatie is de vinden op de 

onderstaande website. 
 

Website: www.vliegenomtehelpen.nl 
Facebook: 
www.facebook.com/vliegenomtehelpen 
Email: vliegenomtehelpen@gmail.com 
Lijsterbeslaan 5 
2641 BA Pijnacker 
06 44 605 188 
015 3697107 
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