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was een avontuurlijke onderneming om met de leidster 
en Yolngu- moeders naar een plek te reizen waar de 
Aboriginals zich helemaal thuis voelen en waar de 
blanken de ‘leerlingen’ zijn. Garthalala is 2 uur rijden 
over een hobbelige zandweg, heeft zo’n 8 huisjes, een 
klein schooltje en ligt aan een baai aan zee. Het heeft een 
landingsbaan zonder omheining waar Jaco regelmatig op 
landt. Ze verbleven daar twee nachten op de vloer van 
de school (maar sliepen niet zo veel), ze gingen mee met 
de terreinwagen door de bush en op het strand op zoek 
naar vissen, eetbare schelpen en materialen om te 
weven en te verven. Ze aten modder-mossels (zie foto 
van Joah) en damper, dat is een soort pannenkoek 
gebakken op de hete zand. Het was een absoluut 
voorrecht om deze plek te kunnen bezoeken, te genieten 
van de gastvrijheid van de Yolngu en te leren over hun 
cultuur. Het was ook een goede manier om de Yolngu-
moeders beter te leren kennen en meer van hun taal te 

Een nieuw thuis 
In onze vorige nieuwsbrief schreven dat we net 
verhuisd waren naar het Aboriginaldorp Yirrkala, 
vlakbij de hoofdbasis van MAF. De verhuizing ging 
gepaard met gemengde gevoelens, maar we merken  
nu dat we meer gewend raken aan het leven in dit 
dorpje.  
Doordat Jaco drie weken lang zijn Instrument Rating 
(vliegen door de wolken) moest halen in Mareeba, 
waren we als gezin weer even terug op de MAF-
training basis waar ons avontuur in Australië bijna 
twee jaar geleden is begonnen. Het bezoeken van 
vrienden daar heeft ons goed gedaan. Met 
vernieuwde energie zijn we daarna weer aan de slag 
gegaan met de nieuwe dingen die God op ons pad 
bracht. In dit alles zien we dat God trouw is! Waar Hij 
ons ook brengt en wat er zich ook in ons leven afspeelt, 
Hij gaat door met het bouwen van Zijn koninkrijk. Wij 
mogen leren dat het gaat om Zijn eer, ongeacht wat er 
zich hier op aarde en in ons leventje afspeelt. 
 
Op bezoek in een homeland 
Corrina en de kinderen hebben in de afgelopen 
periode meer mensen in het dorp leren kennen. Door 
de lokale peuterspeelgroep te bezoeken pikten ze ook 
wat meer op van de taal. Deze speelgroep is onderdeel 
van de openbare school, maar wordt geleid door een 
blanke christelijke vrouw samen met two Yolngu 
leidsters. Het thema van de speelgroep is ‘de familie is 
de eerste onderwijzer’  en helpt Yolngu moeders de 
wereld van de Whitefella’s  (de blanken) beter te 
begrijpen en andersom.  
Met deze peuterspeelgroep hadden Corrina, Joah en 
Amy een kans om drie dagen het homeland (klein 
afgelegen dorpje) van ‘Garthalala’ te bezoeken. Het 
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We zijn al weer 2 jaar uitgezonden en mogen 
binnenkort op ons eerste verlof. We kijken er erg 
naar uit! We hopen van 20 oktober t/m 24 
november in Nederland te zijn. Het is nog ver weg 
maar op d.v. zaterdag 10 november hopen we 
een informatiemiddag te houden in Bodegraven. 
Alvast hartelijk uitgenodigd. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

  
 
 
  

weten te komen. Corrina kon met eigen ogen zien hoe 
belangrijk die homelands zijn voor de Yolngu en hoe 
belangrijk het werk van MAF is om daar de noodzakelijk 
diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg mogelijk te 
maken.  
 
Bijbelvertaling 
De afgelopen weken mocht Corrina ook helpen bij de 
laatste fase van een Bijbelvertaling van het boek Markus 
in de Dhuwaya taal. Deze taal wordt vooral door de 
jongere generatie gesproken en is dus belangrijk voor de 
toekomst.  Bijzonder dat er ook hier in Yirrkala 
mogelijkheden zijn gekomen om haar verlangen om de 
Bijbel te vertalen in de praktijk te brengen. Deze week is 
de vertaling afgemaakt en kan binnenkort gepubliceerd 
worden!!   We zien dit alles als een antwoord op de / uw 
gebeden.  
Zou je willen bidden dat de  contacten die Corrina heeft 
opgedaan met deze Yolngu-moeders zich verder mogen 
ontwikkelen en dat ook haar taalstudie gezegend mag 
zijn? Zou je ook willen bidden voor haar verdere 
betrokkenheid met Bijbelvertaling? 
 
Terugkijkend op wat er de afgelopen maanden is 
gebeurd zijn we erg dankbaar voor de stabiele plek en 
alle mogelijkheden die op ons pad zijn gekomen om 
betrokken te zijn in Gods koninkrijk. We zien ook dat Joah 
het goed doet op de kleuterschool en zichtbaar geniet 
van de stabiliteit. Ook kijken we terug op een mooi 
bezoek van Jaco’s ouders.  

Al deze punten zien we als duidelijke antwoorden op 
gebed. We danken God daarvoor. 
De afgelopen maanden en ook het komende jaar zullen er 
in ons team veel mensen vertrekken. Sommigen gaan na 
een periode van ervaring opbouwen naar andere MAF-
programma’s en anderen stoppen na jaren van dienen bij 
MAF. Dat wordt dus veel afscheid nemen. Zou je willen 
bidden voor ons team, dat er na deze tijd weer een 
periode van stabiliteit mag komen en de juiste mensen de 
vacatures mogen gaan invullen? Hartelijk dank voor je 
meeleven en gebeden. 
 

Een goede zomer gewenst.          

Groeten van Jaco, Corrina, Joah en Amy 

 
 

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van 

de familie Loenen. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de 

Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt 

geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Jaco & Corrina als supporter wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan 

adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7  postcode 7390 AA 

Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Loenen gaat. 
 

                              Bericht vanuit de Cockpit 
                              In de vorige nieuwsbrief vertelde Jaco over de uitdagingen van het vliegen in het natte seizoen. Nu leven                                                      
we al een paar maanden in het droge seizoen, waar de wolken veelal hoger zijn.  Als er al wolken te bespeuren zijn dan      
kan je er makkelijk om of overheen vliegen. Hoe hoger je vliegt, des te koeler het wordt. Het is heerlijk om na het 
volladen van het vliegtuig in de hete zon even af te koelen door hoog te vliegen. In het droge seizoen gaan veel Yolngu 
naar hun ‘homelands’, want er is daar dan genoeg voedsel te vinden. MAF vliegt dan ook meer op de landingsstrips van 
gravel en zand. Soms is een landingsstrip al lang niet meer gebruikt en is er een inspectie vanuit de lucht en vanaf de 
grond nodig om de strip weer in gebruik te nemen. Jaco is pas getraind om zo’n inspectie uit te voeren. Toch blijft het 
opletten bij elke landing want er kan zomaar een buffel, een auto een hond of een zwerm vogels opduiken. In het droge 
seizoen zijn er ook veel bosbranden. Yolngu zetten hun land bewust in de brand. Dit kan het zicht soms erg beperken.  
MAF heeft tijdens dit droge seizoen elke zondag een voorganger naar verschillende homelands   mogen vliegen, om daar 
de kleine groepen gelovigen te bemoedigen en toe te rusten. Jaco kon op 1e Pinksterdag een voorganger en zijn vrouw 
naar het homeland  van GanGan brengen en daar een dienst mee maken. Onder de grote boom van het dorp werd er 
gezongen, naar een Bijbelstudie geluisterd en samen het avondmaal gevierd. Het was een groot voorrecht om hier bij 
betrokken te mogen zijn.  
 

                       Foto tijdens het bijbelvertaalwerk        Kerkdienst onder de boom in GanGan 

Foto tijdens een bezoek aan Milingimbi  
 

Groot is uw trouw o Heer iedere morgen aan ons weer betoond. 

http://www.maf.nl/

