
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
Weer zit Kees aan de rechterkant van de cockpit. Deze keer met collega Isaac 
Rogers uit Kalimantan. Een oude bekende die acht jaar geleden nog in Wamena 
woonde. De landing op het baantje van Tokuni wordt ingezet. Het is een 500 
meter lange baan die niet in de bergen, maar in het zuidelijk laagland ligt. Dat 
maakt dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met het landen op steile 
hellingen. Kees kijkt mee of Isaac de landingschecklist van de Kodiak goed 
afwerkt. Is de aanvlieghoogte goed? Hoe zit het met de snelheid? Voor Isaac is 
het een poos geleden dat hij in Tokuni geweest is. Negen jaar geleden vloog hij 
hier met de Cessna 206 heen om de baan te openen zodat zendingswerkers 
Allison en Kevin Martin hier hun werk makkelijker konden doen.  
 
Omdat Kalimantan en Papua allebei binnen de regio Indonesië vallen, is Kees verantwoordelijk voor de training van piloten 
en grondpersoneel op beide eilanden. Deze keer kwam Isaac Rogers naar Papua toe om training te krijgen, maar het gebeurt 
ook dat Kees of een collega naar Kalimantan gaat om daar training te geven. Op Kalimantan gebruiken ze naast drie Kodiaks 
nog twee Cessna 206 toestellen. Isaac had tot nu toe nog niet op de Kodiak gevlogen. Drie weken lang is hij in Wamena 
geweest, zodat Kees hem mee kon nemen naar de posten om zo training te geven. Voor Isaac was dat een bijzonder 
weerzien van oude collega’s en bekenden. De landingsbanen op Kalimantan liggen niet zo hoog in de bergen als op Papua. 
Daarom was het vooral belangrijk om naar posten te gaan die in het laagland liggen. Tokuni is zo’n plek. Ondanks dat de 
Martins daar al zo’n 20 jaar werken, blijft het een gebied waar nog geen gevestigde kerk is. Lokale evangelisten uit andere 
gebieden werken hier samen met Kevin en Allison. 

 
Verbrande knie 
De trainingsvluchten gaan naar posten waarvoor aanvragen zijn gedaan. Als het nodig is, wordt van het vluchtschema 
afgeweken om een medische evacuatie te doen. Een week of twee geleden had Kees twee van deze vluchten op één dag. 
Je weet van te voren niet altijd hoe ernstig de situatie is. Soms blijkt het achteraf niet zo 
nodig, maar andere keren vraag je je af waarom er zo lang is gewacht. Op één van de 
recente medische vluchten zag Kees bijvoorbeeld dat de knie van een vijfjarige jongen 
er niet goed uit zag. Het leek wel alsof er een stuk huid bovenop gegroeid was. Of was 
dat ingegroeid verband? Het kind kan de knie niet bewegen. De vader vertelt dat hij 
ongeveer een maand geleden ook naar Wamena is gegaan omdat zijn zoon zijn knie 
verbrand had. Hij had in het ziekenhuis hulp gekregen en was weer teruggegaan naar 
huis. Nu ging hij weer voor controle. Er is blijkbaar geen verpleger op de post, want die 
had hen vast wel eerder teruggestuurd. Voor de mensen op de posten is het vaak ook 
moeilijk om zonder medische kennis te besluiten wanneer het nodig is dat een arts 
ernaar kijkt en ze dus naar de stad moeten vliegen. Voor het ziekenhuispersoneel is het 
bovendien niet altijd makkelijk om te bepalen wanneer een patiënt naar huis gestuurd 
kan worden, omdat zij niet weten of er medische hulp beschikbaar is in de woonplaats 
van de patiënt. Veel mensen kunnen bovendien de kosten van een lang ziekenhuis-
verblijf (waarbij je zelf voor je eten en drinken moet zorgen) niet betalen. Zij besluiten  
dan gewoon om het ziekenhuis maar te verlaten en naar huis te gaan.  

‘Gij zult dan weten, dat de HEERE, uw God, 
die God is, die getrouwe God, die het 

verbond en de weldadigheid houdt dien, die 
Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot 

in duizend geslachten.’  

Deuteronomium 7: 9 
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100% 
Met een meetwiel loopt 
Kees de baan af. Hij kijkt 
ondertussen goed rond of 
er gaten in de baan zitten, 
hoe de windzak eruit ziet 
en schrijft zijn bevindingen 
op. Om veilig te kunnen 
vliegen naar de posten is 
het belangrijk dat de 
baantjes aan de 
veiligheidseisen voldoen 
en goed worden onder-
houden. Bomen, struiken 
en gras groeien gewoon 
door. Maaien en snoeien is 
dus regelmatig nodig. Ook kan regen ervoor zorgen dat er geulen in het grind 
op de baan ontstaan en dat is gevaarlijk bij het landen. Scherpe rotspunten 
komen soms bloot te liggen door de regenval waardoor je een lekke band kunt 
krijgen. Iedere drie jaar moet elke baan die regelmatig gebruikt wordt, 
geïnspecteerd worden. In Papua en Kalimantan gaat dat om 114 
landingsbaantjes. Van elke inspectie moet een verslag worden gemaakt. In het 
verslag staat soms dat er eerst een aantal bomen moeten worden gekapt 
voordat MAF daar weer kan landen, of dat MAF een nieuwe windzak moet 
leveren.  Omdat de overheid dit inspecteren op deze baantjes niet regelt, doet 
MAF het zelf.  Het is een enorme klus, maar heel belangrijk voor de veiligheid.  
 

Vanaf de base 
In Wamena is een 
vestiging van de 
internationale school 
waar een heel aantal 
kinderen van zendings-
werkers naar toe gaat. 
Een ander deel van de 
kinderen krijgt thuis les 
net als onze kinderen. 
We proberen waar het 
kan activiteiten samen te 
doen. Dit jaar geeft een 
vrijwilliger handvaardig-
heid in ons schoolge-

bouwtje aan de oudere en jongere kinderen en daarnaast krijgen ze van één 
van de ouders gym op het voetbalveld voor ons huis. Het is een flinke club 
kinderen en dat is erg leuk. We zijn dankbaar voor deze mogelijkheden.  
 
Verlofplannen 
Komende zomer staat er weer een verlof gepland. We hopen begin augustus 
in Nederland aan te komen en begin november weer terug te gaan naar 
Wamena. Deze keer zal Joël ook in Nederland blijven om op de Driestar het 
VWO af te maken.  We zijn blij dat hij samen met Marijne bij mevrouw Van 
Dam in Moerkapelle kan wonen. Voor ons verlof zijn we nog wel op zoek naar 
een plek waar we kunnen verblijven. Mocht u een (gemeubileerde) woning 
weten in Moerkapelle, Waddinxveen of nabije omgeving, dan horen we het 
graag! Wilt u dat we langs komen voor een presentatie in de gemeente of op 
een vereniging, laat het ons weten. We doen het graag, maar moeten het wel 
vroegtijdig inplannen. 
 
Hartelijke groeten,  Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah en Aron Janse 

 

Kees en Elsbeth Janse 

MAF Sentani 

Sentani 99352 

Papua, Indonesia 

Tel: 0062-8124812198 

E-mail: kjanse@maf.org 
 

‘Veggies are here’ 
Iedere zaterdagmiddag stuur ik een 
berichtje naar de collega’s: ‘De groente is 
hier!’ Ketina gaat elke zaterdag voor ons en 
een heel aantal andere gezinnen naar de 
verschillende markten in Wamena om 
groente te kopen. Dit doet ze al jaren en het 
is voor haar een bron van inkomsten. De 
bestelling haalt ze in de morgen op en in de 
loop van de dag legt ze alles klaar op onze 
voorveranda. Collega’s halen het hier weer 
op. Op deze manier hebben we met Ketina 
ook een band opgebouwd. Jaren geleden is 
Ketina vanuit haar kleine ‘kampung’ naar 
Wamena verhuisd. Ze woont met haar man 
en kinderen in een klein houten huis. 
Makkelijk heeft ze het niet. Net zoals bij veel 
gezinnen in Wamena eisen de wereldse 
verleidingen van de stad ook zijn tol bij haar 
kinderen. Alcoholverslaving en lijmsnuiven 
is een groot probleem. Nog niet zo lang 
geleden heeft haar zoon in de gevangenis 
gezeten voor een steekincident. Vaak brengt 
dat grote kosten met zich mee omdat de 
zaak aan de andere familie moet worden 
‘afbetaald’. Nu de jongen weer vrij is, heeft 
ze te maken met huiselijk geweld en is het 
voor haar, haar dochters en jongere zoon 
meestal niet veilig. Van de politie is helaas 
niet veel hulp te verwachten. Zij grijpen pas 
in als er een probleem is tussen families. 
Gelukkig zijn er binnen kerken kleine 
initiatieven aan het ontstaan die dit 
probleem aan de kaak stellen.  
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