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Wie vliegen er zoal mee? 
In het droge seizoen wordt er ook volop gevlogen.  
MAF vloog veel voor de Homeland School die zorgt 
voor onderwijs in de afgelegen dorpjes. Mooi om te 
zien dat het schooltje van het dorpje op Bremmer 
Eiland heropend is en dat kinderen ook op deze plaats 
onderwijs kunnen krijgen. Tegelijk wordt er ook 
geïnvesteerd in het opleiden van Yolngu-
onderwijzers. Af en toe doen we ook urgente 
medische vluchten en zo kreeg Jaco een oproep om 
het vliegtuig snel klaar te zetten voor een medische 
spoedvlucht. Met medisch personeel en zuurstoffles 
aan boord konden we een patiënt uitvliegen uit het 
homeland van Banyala naar het ziekenhuis in Gove. 
Er was er ook een vlucht naar het homeland van 
MataMata waar we met een aantal christenen 
mensen konden condoleren, bijstaan en heenwijzen 
naar God onze Trooster in het verlies van een 
geliefde. Of een vlucht voor  een groepje christenen 
die een samenkomst hielden. 
Een paar weken geleden was het schoolvakantie en 
wat minder druk op de Shuttle Service die MAF hier 
vliegt. Corrina en de kinderen konden toen een gezin 
op de basis van Lake Evella bezoeken en de kinderen 
met elkaar spelen. Leuk dat Jaco die dag hun piloot 
was. 
Dan waren er ook vluchten waar het niet altijd direct 
zichtbaar was wat voor resultaat de dag had, maar in 
alles geloven we dat met het werk hier op een 
praktische manier iets van Gods liefde en Gods 
Koninkrijk wordt getoond. 

Hier in Arnhemland wordt het steeds warmer 
want het benauwde seizoen (the build up) komt 
eraan. De temperatuur gaat omhoog maar ook de 
luchtvochtigheid. Dit duurt vaak tot aan de kerst 
als  het regenseizoen begint. Het maakt het leven 
van alledag en vooral de werkzaamheden buiten 
extra vermoeiend. Bijvoorbeeld het laden, lossen 
en aftanken van de vliegtuigen. Een korte broek, 
veel water en zonnebrand zijn dan cruciaal. 
 
Er-op-uit  
We kijken terug op een mooi aantal maanden, 
waarin we er soms op uit gingen over hobbelige 
zandwegen naar een mooie kampeerplek, want 
de natuur is hier erg mooi.  Corrina en de kinderen 
hebben ook een bezoek aan Engeland kunnen 
maken, waar ze de bruiloft van haar broer kon 
meemaken. Dat was heel bijzonder. Jaco heeft in 
die periode een tijdje kunnen werken vanaf de 
afgelegen basis Lake Evella. Het was goed om 
weer even terug te zijn en het leven op zo’n basis, 
zoals we dat kennen van onze tijd in Milingimbi, 
weer mee te maken. Kortom we kijken dankbaar 
terug op de afgelopen tijd! 
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▲Zondagse kerksamenkomst op de basketbalplek op het 

homeland Dhoyndji. Hier was al een tijd geen kerksamenkomst 
meer gehouden. 

 
 
               

▲Sinds kort een vaste bezoeker. ▲Pannenkoeken; altijd lekker 

 
 
               



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

  
 
 
   

Bijbelmaterialen  
MAF heeft in Arnhemland verkooppunten voor 
bijbels, christelijk boeken en muziek, zodat reeds 
vertaalde stukken uit de bijbel en christelijke 
materialen ook gepromoot en goed gebruikt kunnen 
worden onder de Yolngu-bevolking. Helaas kunnen 
veel Yolngu niet zo goed lezen en schrijven en 
daarom willen vertaalorganisaties zoals Wycliffe 
beschikbare materialen meer opnemen en digitaal 
verspreiden op mobiele telefoons en usb-sticks. In 
oktober zijn meerdere audio opnames  gemaakt. 

Corrina heeft hierbij kunnen helpen. Ze is ook een 
online-opleiding gestart om de  Gupapuyngu taal 
beter te beheersen. Dit alles in de hoop dat Gods 
Woord, gesproken of geschreven in de taal van het 
hart van de Yolngu, harten zal raken en openen en 
dat het goede nieuws van Jezus Christus levens zal 
vernieuwen. Dit is niet iets dat wij kunnen 
bewerkstelligen maar waar we voor mogen bidden. 
 
Visumaanvraag 
Onze visumaanvraag voor een verblijfsvergunning 
voor een lange termijn is opgestuurd. Zo’n aanvraag 
komt met veel administratief werk en daar zijn we 
nog steeds mee bezig.  We hopen dat we hier in 
Arnhemland voor langere tijd kunnen wonen en 
werken en iets voor Gods Koninkrijk hier mogen 
betekenen. De uitslag van deze aanvraag hangt van 
veel factoren af en kan nog wel een jaar op zich laten 
wachten. Zou je onze visumaanvraag willen 
opdragen in gebed? 
 

Hartelijk dank voor je meeleven 

Groeten   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 hangaar 
Er wordt veel werk besteed om de toestellen van MAF veilig te houden. Onze toestellen zijn goed uitgerust voor 
het vliegwerk dat we doen. MAF heeft zelfs toestemming om een aantal wijzigen aan te brengen zoals grotere 
wielen voor de onverharde landingsbanen en Vortex Generators op de vleugels zodat we nog langzamer kunnen 
vliegen. Op de hoofdbasis in Gove is een onderhoudshangaar waar meerdere monteurs hard werken om onze 
toestellen veilig te houden. Na elke 50 vlieguren wordt het toestel voor regulier onderhoud en inspectie naar 
deze hangaar gebracht. 
Als er iets kapot gaat, gebeurt dat helaas niet altijd in de buurt van de hangaar en ik ben al meerdere keren 
gered van een afgelegen plek, door een monteur die werd ingevlogen om het toestel weer vliegwaardig te 
maken. Een paar weken geleden zag ik tijdens het rondje dat ik voor elke vlucht langs het toestel loop, dat de 
sluiting van een deur kapot was. Met een geopende deur kan je niet vliegen, dus ik moest wachten totdat een 
monteur ingevlogen werd om het te maken. Pas stond er een vliegtuig met een lekke band, op een afgelegen 
airstrip 45 minuten vliegen vanuit Gove. Mijn vluchtschema voor die dag werd zo aangepast dat ik een monteur 
met reserveband kon afzetten. 
Het werk van vliegtuigtechnici is een onmisbare schakel in het werk van MAF. Zonder hen zou de boel snel stil 
staan en zou er niet gevlogen kunnen worden. Wereldwijd is er een tekort aan vliegtuigtechnici en MAF merkt 
dat ook. In veel van MAF programma’s is er een tekort aan technisch personeel. Dat is wel een zorg want het is 
een lange weg om technici te worden bij MAF. We zijn dankbaar voor onze monteurs, maar bidden ook dat meer 
mensen geroepen worden tot deze belangrijke en dienende taak. 
  

▼MAF monteur in actie   ▼Er zijn nu veel bosbranden              
en waar vuur is, is rook  

               

◄Bijbel-
geluidsopnamen 
in volle gang 

http://www.maf.nl/

