
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
De zweetdruppels lopen over de rug van de piloten. Wat is het hier warm! Het 
kwik moet wel meer dan 40° Celsius aangeven. Kees en collega Brian Marx zijn 
zojuist geland in Dofu in het noordelijk laagland van Papua. Kees kijkt om zich 
heen. De landingsbaan ligt tegen één van de weinige heuvels in de wijde 
omgeving. Verder is het hier vlak. Geen berg te zien. Wel veel bomen en natte 
drassige stukken moeras. Geen makkelijk gebied om te wonen. Voor de lokale 
mensen niet, maar al helemaal niet voor zendingswerkers van buitenaf die niet 
gewend zijn aan dit uitputtende klimaat. Toch zijn ze er wel. Zo ontmoet Kees even 
later een Wycliffe medewerker uit Zuid Korea, John Kim, die al heel wat jaren in 
dit gebied bezig is met alfabetiseringsprojecten en bijbelvertaalwerk.  
 
Op het eiland Papua heeft MAF verschillende bases van waaruit ze vluchten 
uitvoeren. Sentani is de hoofdbasis. Zelf wonen wij op de basis Wamena in het 
centrale bergland. In het westen van Papua ligt het stadje Nabire. Ook daar is een 
basis van MAF gevestigd. Op dit moment wonen daar twee gezinnen; het gezin van 
Pieter en Anja van Dijk en het gezin van Brian en Heather Marx. Beide collega’s 
waren het afgelopen voorjaar op verlof en kwamen rond het begin van augustus 
weer terug. Voordat zij weer aan het vliegen konden, moesten ze eerst hun 
halfjaarlijkse training krijgen. Bovendien had Brian training nodig op de Kodiak 
omdat hij eerder met een ander type vliegtuig vloog. Tijd voor Kees om een weekje 
naar Nabire te gaan en hen weer in het ‘zadel’ te helpen.  
 
Nabire  
Vanuit Nabire wordt er naar andere posten gevlogen dan vanuit Wamena. We 
hebben al eens eerder geschreven over de post Daboto. Sinds een aantal jaren is 
daar een school opgezet om de lokale kinderen goed onderwijs te geven. We 
brengen regelmatig materialen voor de school naar deze post en ook de 
leerkrachten zijn afhankelijk van luchtvervoer vanuit Nabire naar het binnenland en 
andersom. Daarnaast is er een medische kliniek opgezet. Op de derde dag dat Kees 
in Nabire is, vliegt hij samen met Pieter naar Daboto. Nadat al de verdere checks die 
dag zijn afgerond, kan Pieter de volgende dag zelf weer naar Daboto om het werk 
daar te ondersteunen. Ook collega Brian kan na een aantal dagen training zelfstandig 
met de Kodiak aan het werk. 
Na de komende kerstvakantie verhuist het gezin van Dijk weer terug naar Nederland. 
Dan zijn Brian en Heather het enige gezin in Nabire, waar wel plaats is voor 4 piloten. 
We hebben op het moment een behoorlijk tekort aan piloten en monteurs. Ook zijn 
er mensen nodig voor IT-werk. Bidt u mee voor meer werkers in de wijngaard? 
 
Training van lokale piloten 
Een aantal maanden geleden besloot MAF een trainingsprogramma voor 
Indonesische copiloten op te starten. Kees werd gevraagd om dit aan te sturen. Het 
is een programma voor piloten die net hun vliegtraining hebben afgerond, maar niet 
gewend zijn te vliegen met Kodiaks of Caravans en al helemaal niet in een 
bergachtige omgeving. Ellya Assa is zo’n piloot. Hij heeft zijn vliegtraining in Canada 
afgerond en is geïnteresseerd om bij MAF aan de slag te gaan. Drie dagen in de week 
vliegt Kees met Ellya naar verschillende posten. Onderweg leert hij van alles: communicatie via de radio, vluchtplannen 
invoeren in de GPS, veilig door de wolken vliegen op speciale routes etc. Op de grond is er ook training nodig: Hoe moet de 
bagage worden verdeeld en vastgemaakt? Welke eisen stellen we aan een landingsbaan? De training duurt in eerste 
instantie drie maanden. Daarna kan Ellya zelf besluiten hoe en waar hij verder wil. De volgende kandidaten hebben zich al 
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aangemeld. We hopen en bidden dat er onder deze lokale piloten ook piloten zitten 
die in de toekomst een plek bij MAF kunnen krijgen. 
 
Vanaf de base 
De afgelopen zomer is er veel veranderd op de base waar wij wonen. Naast dat er 
vier gezinnen weg zijn gegaan, is één gezin van een andere basis hier komen wonen. 
Er stonden dus nogal wat huizen leeg. Inmiddels zijn die gevuld. Twee gezinnen van 
Ethnos 360 (heette vroeger New Tribes Mission) zijn tijdelijk onze buren geworden, 
nadat het voor hen in hun eigen huis in het dorp Ginggenem niet veilig meer was. 
Van één van hen is het huis met alles erin tot de grond toe afgebrand door mensen 
die niet wilden dat zij daar woonden en werkten. Heel verdrietig voor hen. De 
komende maanden hopen ze duidelijkheid te krijgen over hoe het voor hen verder 
moet. Voor de jonge lokale gemeente die in Ginggenem sinds een jaar ontstaan is, 
is dit conflict binnen hun dorp uiteraard ook erg moeilijk.  
 
Familiebezoek 
De vakantie ligt al weer eventjes achter ons. We hebben genoten van al het 
familiebezoek. Eerder in het jaar kwam Elsbeths familie langs. We hebben met hen 
een weekend in Nipsan doorgebracht. Vlak voor de jaarlijkse MAF conferentie 
kwam Marijne. Daarna voegde Marijnes vriendin Sylke zich erbij en vervolgens het 
gezin van Kees z’n broer Lennart. Het was een fijne tijd om samen leuke dingen te 
doen en bij te praten. Bijzonder was het om met Lennarts gezin een paar dagen in 
Langda te verblijven. Dit is het dorp waar Kees en Lennart met hun zussen en ouders 
vroeger gewoond hebben. De schoolkinderen zongen een welkomstlied en na een 
kerkdienst was er genoeg eten voor iedereen uit de kookput.  
 
Moeilijke dingen 
De afgelopen tijd zijn er best heftige dingen gebeurd in de zendingsgemeenschap 
in Wamena. Naast het afbranden van het huis, wat we al hierboven noemden, 
hebben we te maken gehad met een vliegtuigongeluk waarna een collega piloot nu 
niet meer vliegt. Vervolgens hoorden we een aantal weken geleden dat een 21-
jarige dochter van collega zendingswerkers bij een auto-ongeluk is omgekomen in 
Amerika. Tot slot zijn een aantal collega’s nog betrokken bij de hulpverlening op 
Palu, Sulawesi, na de aardbeving en tsunami. Deze dingen hebben een grote impact 
in de kleine groep van zendingsgezinnen. Juist te midden van zulke zorgen mogen 
we ons vastklampen aan Gods beloften zoals die in het Bijbelvers bovenaan deze 
brief. Bedankt voor jullie gebed. 
 
Hartelijke groeten,  Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah en Aron Janse 
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Zou u het leuk vinden om 

ZELF eens te ervaren hoe het 

is om IN PAPUA TE VLIEGEN, 

maar u hebt 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 
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