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Lieve familie, vrienden en bekenden,

Weer thuis
Het is alweer even geleden dat de laatste nieuws-
brief verstuurd werd. In de tussentijd is er een hoop 
veranderd in ons leven! We willen jullie dan ook 
danken voor jullie geduld.  Op 2 juli jl. zijn we de 
trotse ouders geworden van onze dochter, Mirthe. 
Omdat er in Zuid-Soedan nauwelijks zorg is, reisden 
we voor de geboorte van Mirthe naar Nederland. 
Wat was het fijn om deze tijd te kunnen delen met 
familie en vrienden! Maar het zorgde ook voor een 
dubbel gevoel; wat zijn we bevoorrecht dat wij wel 
toegang hebben tot goede gezondheidszorg en de 
mogelijkheid hebben om ‘even’ heen en weer te 
vliegen, terwijl de vrouwen hier geen keus hebben 
en het moeten doen met wat er aan zorg beschik-
baar is. Tegelijk maakte het ook dankbaar dat wij een 
kleine bijdrage mogen leveren in dit land.  Zeven 
weken na de geboorte reisden we als gezin terug 
naar Juba. We vonden het best spannend om terug 
te gaan met zo’n klein meisje! We waren dan ook 
erg blij dat onze vriendin Martine de eerste week 
bij ons in Juba was om ons weer te helpen settelen. 
Ondertussen zijn we al weer ruim een maand terug 
en hebben we onze draai gevonden.

Martine: “Aan de lens draaien!”
Een weekje Zuid-Soedan, hoe vat je dat samen? 
Misschien het beste door iets te vertellen over de 

MAF-vlucht naar Mvolo. Een klein uur vliegen vanaf 
Juba. Een plaatsje dat nauwelijks via de weg te 
bereiken is. De landingsbaan is een stoffig paadje. 
Twee mensen schuilen aan het begin van de baan 
achter hun fiets. Als we het vliegtuig uitstappen 
worden we omringd door kinderen. Het dringt niet 
direct door, maar deze kinderen gaan dus niet naar 
school. Er is niets in het dorp. Hoe ziet het er hier 
over 10 jaar uit? Zal er dan iets ‘verbeterd’ zijn?
De enige passagier stapt uit. Er worden wat dozen 
uitgeladen. En dan kunnen we nog foto’s maken. Als 
de piloot een foto van mij wil nemen, roep ik hem 
een aanwijzing toe: “De lens, aan de lens draaien!” 
Eerst is er één jongetje die, met een schuin oog naar 
mij, voorzichtig de woorden herhaalt: “Aan de lens 
draaien.” Als hij ziet dat ik lach, wordt het een klein 
spreekkoortje. Ze hebben geen idee wat ze zeggen, 
maar ze hebben wel gelijk. Als je aan de lens draait, 
zie je dingen anders. Het perspectief verandert. Als 
je inzoomt, zie je niet alleen een achterstandssitua-
tie, maar zie je ook leven, plezier en vooral mensen.

Marlies: “Kleine beetjes helpen”
Na 13 weken fulltime bij Mirthe geweest te zijn, ben 
ik afgelopen week weer naar de moeder-en-kind-
kliniek geweest waar ik sinds februari betrokken 
ben. Uiteraard was ik erg benieuwd of en hoeveel 
vrouwen er in de tussentijd bevallen waren in de 
kliniek. “Ongeveer 10” antwoordde de Zuid-Soeda-
nese verloskundige toen ik er naar vroeg. “Alle 
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moeders en kinderen in leven?” Ik hoor mezelf de 
vraag stellen en besef meteen hoe bizar deze vraag 
in Nederland zou klinken. Maar hier kan het zomaar 
heel anders zijn. “Ja, iedereen gezond!” antwoordt 
de verloskundige trots. Ik omhels haar enthousiast 
en zeg opgelucht: “Wat heerlijk om te horen!”.  

De kliniek brengt heel wat uitdagingen met zich 
mee: 
• personeel dat door de overheid in andere zie-

kenhuizen geplaatst wordt - blijkbaar kan dat 
hier;

• het vinden van cliënten onder de bevolking die 
gewend is in hun hut te bevallen; 

• het opleiden van schoonmakers die zelf geen 
toiletpot hebben. Hoe leg je uit dat je niet met 
hetzelfde doekje een toiletpot én een verlosbed 
schoon kan maken?

Soms lijkt het een onmogelijk karwei en de bijdrage 
die ik kan leveren bij lange na niet voldoende is. 
Maar als ieder leven telt (en letterlijk geteld wordt), 
dan krijgt de uitdrukking “alle kleine beetjes helpen” 
opeens meer betekenis!

Wouter: “Druppels van hoop”
Voor ons vertrek naar Nederland voerde ik een 
aantal medische evacuaties uit. Een man die zwaar 
gewond raakte bij een gevecht tussen rivaliserende 
stammen heeft dringend medische hulp nodig. Ik 
neem hem mee naar Juba en hoop en bid dat hij 
daar wel de nodige medische zorg kan krijgen. Een 
truckchauffeur die op de extreem gevaarlijke wegen 

van Zuid-Soedan werd overvallen en in zijn been 
werd geschoten mag ik ook naar Juba brengen voor 
medische zorg. Zijn vrachtwagen inclusief de lading 
hulpgoederen zijn in brand gestoken terwijl hij al 
rennend beschoten wordt. Gelukkig kan hij ontko-
men en na een halve dag verstoppen in de bosjes 
langs de weg kan hij meerijden met een vrachtwa-
gen naar de dichtstbijzijnde vliegstrip waar ik ‘toe-
vallig’ langskom die dag. Ik hoor zendelingen ver-
tellen van wonderlijke genezingen. Klompvoetjes 
die na gebed weer rechtgroeien en een baby met 
een tumor in haar oog die langzaam weer slinkt. 
Wonderen bestaan en deze druppels op een gloei-
ende plaat geven hoop voor Zuid-Soedan.

Begin volgend jaar wonen en werken we alweer 
twee jaar in Zuid-Soedan en loopt onze eerste con-
tractperiode ten einde. Samen met MAF kijken we 
naar mogelijkheden om ons contract te verlengen, 
maar het is voor ons onzeker of dit in Zuid-Soedan 
zal zijn. De blijvende conflicten in het land maken 
het op dit moment moeilijk om fulltime te vliegen. 
Door de oorlogen in het land zijn veel hulporga-
nisaties op dit moment op kleinere schaal gaan 
werken of zelfs helemaal vertrokken. Dit is ook voor 
MAF lastig, omdat juist verwacht werd dat er een 
toenemede vraag naar hulpvluchten zou komen. 
Willen jullie mee bidden om duidelijkheid?

Wouter en Marlies

Dank en voorbede
We zijn dankbaar voor de geboorte van Mirthe, dat het 
gezin in goede gezondheid weer in Zuid-Soedan is aan-
gekomen en dat Wouter en Marlies hun werkzaamheden 
weer (deels) op hebben kunnen pakken. Wilt u mee 
bidden voor meer duidelijkheid omtrent het contract van 
Wouter en Marlies met MAF en wat dit voor hun verdere 

werkzaamheden zal betekenen? 
We mogen geloven dat God onze Herder is en Hij ook 
Wouter en Marlies in dit alles zal leiden.
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