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Lieve familie, vrienden en bekenden,

Land zonder lach
In Zuid-Soedan lachen de mensen niet. Steek je de 
grens over naar Oeganda of Kenia dan prijkt de ene 
na de andere glimlach op de vele gezichten die je 
daar tegenkomt. Alsof het daar wel gratis is.
We krijgen vaak de vraag hoe het gaat in Zuid- 
Soedan. We zouden graag vertellen dat het goed 
gaat, dat we een stijgende lijn zien en dat er voor-
zichtig licht aan het einde van de tunnel zichtbaar 
wordt voor de mensen hier, maar de schaal en de 
ernst van de situatie is moeilijk voor te stellen en in 
woorden te vatten.

Marlies: 
Aan het einde van de middag wordt er een jonge 
dame binnen gebracht op de verloskamers. Ze kijkt 
angstig uit haar ogen. Ik glimlach vriendelijk naar 
haar. “Zeven maanden zwanger, bloedverlies en 
weeën.” zegt degene die haar binnen brengt. De buik 
van deze jonge vrouw is fors voor zeven maanden 
en heeft een wat afwijkende vorm. Terwijl een 
student aan haar buik voelt en de hartslag 
controleert met de houten toeter, kijkt ze me 
met grote ogen aan. “Zijn het er twee?”, vraag 
ik. Ze knikt en even glundert ze als ik haar 
complimenteer vanwege haar bevindingen. 
Dan slaat ze haar ogen neer. “Wat nu?” “Het 
is te vroeg, die gaan allebei dood.” zegt de 
verloskundige van het ziekenhuis die op dat 
moment voorbij loopt. “Nee,” reageer ik fel, 
“misschien is ze al langer zwanger, ze weet 
het niet precies.” De verloskundige kijkt me 
vriendelijk aan en glimlacht “Misschien...”  
Ik weet dat ze mij gerust wil stellen, dat ze 

mijn hoop niet weg wil nemen, maar dat ze zelf wel 
beter weet. Ik bespreek met de student wat ze met 
de zeer beperkte middelen die er zijn kan doen om 
deze premature tweeling straks op te vangen en 
ren zelf van hot naar her om naar doeken te zoeken 
en ergens twee mutsjes vandaan te halen. Ook al 
weet ik dat het waarschijnlijk niet voldoende is. 
Ik kan niet anders. 

De volgende dag loop ik rond in een nieuwe kliniek, 
vlakbij ons huis. De eigenaar heeft gevraagd of 
ik mee wil denken en helpen in deze kliniek voor 
moeder-en-kind zorg. Dat wil ik maar al te graag. En 
terwijl ik door het gebouw heen loop en de aanwe-
zige instrumenten en materialen bekijk, neem ik me 
voor dat het in deze kliniek anders zal gaan. 
Ik kan niet anders.

appeltaart

We hebben het overleefd, 1 jaar in Zuid-Soedan! 

Nadat we de ingrediënten hadden verzameld 

heeft Marlies een heuse appeltaart gebakken! 

Hij was heerlijk!

Zwanger
Hoera, Wouter en Marlies verwachten hun eerste kindje! 

Dat betekent een bezoek aan Nederland vanaf juni voor de bevalling. Marlies en de kleine blijven wat langer in Nederland dan Wouter.

de nieuwe kliniek



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Nagel. 
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 Wouter & Marlies als  supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden 
via  de  website www.maf.nl/nagel   Wijzigingen  (adres,  e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 

MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Nagel gaat.

Wouter:
Ik vlieg naar Kimatong. Een dramatisch gevormde 
heuvelrug steekt schril af tegen de vlakte. Aan de 
voet van de heuvels zoekt een kurkdroge rivier-
bedding zijn weg door het landschap. Tussen de 
heuvels en de droge bedding verraadt een klein 
streepje zandkleurig gras een plek om te landen. 

Als de motor stopt, komen kinderen uit de bosjes 
gerend en volwassenen volgen niet veel later. De 
eerder verlaten landingstrip is ineens druk. De 
meeste kinderen zonder kleren. De volwassenen 
met stukjes fel gekleurde doeken rond hun lijf en 
vele versieringen. Soms met pijl en boog of een 
AK47 losjes over de schouder. Een auto komt tevoor-
schijn en stopt naast het vliegtuig. Een stofwolk 
stijgt langzaam op. “Dag meneer de Leeuw.” “Dag 
Wouter” groet de man en een glimlach verschijnt 
op zijn gezicht. Geïsoleerd van de rest van de wereld 
werkt Ard met zijn gezin onder de Laarim. Deze 
bevolkingsgroep leeft hier in primitieve omstan-
digheden. Alles draait hier om koeien: ruzies, bruid-
schatten, het vlees wat ze eten en de melk die ze 
drinken. Ik haal de dozen groenten en fruit uit het 
vliegtuig en wissel ze om met de koffers van mijn 

passagiers. Nadat zij zitten en ik met een glimlach 
afscheid neem van de kinderen rondom het vlieg-
tuig, start ik de motor. Opeens stuift Ard langs mijn 
vliegtuig om een kudde koeien van de landings-
baan te jagen met zijn auto. Ik grinnik om de situa-
tie. Ik kijk om me heen om er zeker van te zijn dat er 
geen kinderen meer rondrennen. De thermometer 
geeft inmiddels al meer dan 30 graden aan en het is 
nog niet eens 10.00 uur. Zwaar beladen klimmen we 
traag steeds hoger en langzaam worden de lucht-
hobbels minder. Op 3 km hoogte is de turbulentie 
even helemaal weg. Ik geniet van de rust en maak 
me op voor de chaos die me altijd te wachten staat 
bij het naderen van het vliegveld in Juba.

Hoop
Ondanks al het negatieve nieuws en de ellende die 
we om ons heen zien, staan we elke dag op en vragen 
we God of hij ons vandaag opnieuw wil helpen om 
iets te betekenen voor de mensen in Zuid Soedan. 
Soms is dat naast een vrouw in barensnood staan, 
soms is dat mensen vliegen van en naar geïsoleerde 
gebieden, maar soms is het zo simpel als het uit-
delen van een glimlach die het verhaal vertelt van 
Hoop. Helemaal gratis.

Wouter en Marlies

‘Met verlangen keek ik uit naar de Here. Toen boog Hij 
Zich naar mij toe en hoorde mijn roepen om hulp (...) Hij 
leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Ik 
hoop dat velen het merken en ook ontzag voor de Here 
zullen krijgen. Dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.’ 
Psalm 40

Dank en voorbede
We willen God danken voor
•	 de veilige aankomst van Marlies en Wouter in NL; 
•	 de baby die op komst is;
•	 Wouters verlenging van zijn brevet en medische vlieg-

keuring.

We vragen uw gebed voor
•	 dat ondanks alle tegenslagen en heftige gebeurtenis-

sen die Wouter en Marlies meemaken, ze hoop mogen 
putten uit hun geloof;

•	 de gezondheid van Marlies en de baby, dat alles goed 
mag blijven gaan. 

Acties
•	 De puzzelactie levert nog steeds nieuwe bestellingen 

op. De bodem van de voorraad komt in zicht! 
•	 Heeft u een leuk idee voor een actie of wilt u zelf actie 

voeren (hoe klein ook) laat ons dit weten. Iedere publi-
citeit en steun kunnen we gebruiken. 

Meer info
Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

Van de ThuisFrontCommissie

Kort Bezoek aan NederlandMarlies reisde 16 maart naar Nederland, Wouter was vanaf 24 maart een week hier voor de verlenging van zijn brevet en zijn jaarlijkse vliegmedische keuring.


