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Lieve familie, vrienden en bekenden,
 
Terwijl ik achter de laptop kruip om deze nieuws-
brief te schrijven, werp ik een blik op de babyfoon. 
Volgens het display is het 29 graden in Mirthe haar 
kamer en de ochtend is nog niet voorbij. Terwijl in 
Nederland sneeuwvlokken naar beneden dwarre-
len, waait er hier een zanderige, hete wind rond ons 
huis: Wat een wereld van verschil. Na twee jaar lijkt 
ons lichaam er aardig aan gewend. En Mirthe? Die 
krijgt al kippenvel als ik haar uit bad haal op een 
‘koele ochtend’ van 25 graden. Ze weet niet anders! 

2019 - We blijven!
In onze laatste nieuwsbrief schreven we dat onze 
eerste contractperiode in het begin van dit jaar ten 
einde loopt en dat nog niet zeker was of er hier in 
Zuid-Soedan voldoende werk voor ons zou zijn. Na 
diverse gesprekken met MAF, de TFC en het team, 

zijn we tot het besluit gekomen dat we ook in 2019 
in Zuid-Soedan zullen blijven werken. Wouter heeft 
op dit moment het werk overgenomen van zijn 
manager en zal dit  blijven doen tot half maart. Even 
niet in de lucht, maar een fulltime kantoorbaan. Voor 
nu is het fijn dat hij zich op deze manier in kan zetten 
voor het team. Ondertussen is hij ook druk aan het 
studeren, zodat hij in mei een training kan volgen 
op een ander type vliegtuig (Cessna 208 Caravan).  
Na deze training kan Wouter beide types vlieg-
tuigen vliegen die hier in Zuid-Soedan door MAF 
gebruikt worden en is hij als piloot breder inzetbaar.

De twee typen vliegtuigen waarop Wouter straks mag vliegen.

Kantoorbaan met uitzicht
Bij mijn tijdelijke functie als operations manager 
hoort de verantwoordelijkheid om risicoanalyses 
te maken van alle vluchten die we uitvoeren. Ik 
merk dat het steeds makkelijker wordt om “ja” te 
zeggen tegen organisaties als ze naar een locatie 
willen vliegen. Sommige plekken zijn lang geslo-
ten geweest vanwege de onveilige situatie in het 
betreffende gebied. Het lijkt er op dat de meeste 
strijdende partijen zich houden aan het staakt het 
vuren. Voorzichtig durf ik te zeggen dat het land in 
stabieler vaarwater is gekomen. Een aantal weken 
geleden vlogen we weer naar Akot. Na aankomst 
vertelden de mensen dat het vijf jaar geleden was 
dat er een vliegtuig was geland. We voelden de 
dankbaarheid van de burgers en de hulpverleners. 

mirthe
Mirthe is in de eerste drie weken van dit 
jaar behoorlijk ziek 
geweest, een intensief begin van het nieuwe jaar. Wat begon met een verkoudheid, 

eindigde in een flinke luchtweginfectie en een positieve malariatest. Wat voelt de afstand met 
Nederland dan groot! Gelukkig knapte ze na opname 
in een van de klinieken hier in Juba, langzaam weer 
op. We zijn dankbaar voor uw gebed en alle adviezen 
die we van onze medische vrienden uit Nederland en Zuid-Soedan gekregen hebben. Ondertussen is Mirthe weer helemaal de oude!



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Nagel. 
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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.

Nu de luchtverbinding weer is geopend, hoeven 
ze niet meer via de gevaarlijke en soms onbegaan-
bare wegen over land te reizen. Het is een klein 
voorbeeld van het verschil dat we maken met onze 
vliegtuigen in Zuid- Soedan.

First things first
Mijn werk in de kliniek ligt momenteel even stil, 
schrijft Marlies.  Juba is vlak voor kerst uitgeroe-
pen tot hoogrisico gebied voor Ebola. Omdat er 
niet alleen zwangeren naar de kliniek komen, maar 
er ook regelmatig andere patiënten aankloppen, 
lijkt het voor nu verstandig om wat meer afstand 
te houden tot er meer duidelijkheid is. Daarnaast 
blijkt het moeilijk om personeel vast te houden. Dit 
heeft verscheidene redenen: een baan elders die 
beter betaald, maar vaak ook de noodzaak om af te 
reizen naar familie die op afstand woont vanwege 
ziekte of problemen. Zorg voor gezin en familie 
heeft een hoge prioriteit onder de mensen hier. Er 
wordt veel tijd uit getrokken voor bruiloften, begra-
fenissen, geboortes en andere belangrijke momen-

Dank u voor uw gebed voor en medeleven met Wouter 
en Marlies de afgelopen periode.
 
Dank en voorbede
• We zijn dankbaar dat het met de gezondheid van 

Mirthe weer goed gaat en dat Wouter en Marlies 
komend jaar nog voor MAF zullen blijven werken. 

• Ook zijn we dankbaar dat het “staakt-het-vuren” 
gerespecteerd wordt door de meeste strijdende par-
tijen. 

• We kijken uit naar een goede verlofperiode in maart en 
april voor Wouter en Marlies. 

• Blijft u meebidden voor Zuid-Soedan, dat de vrede 
definitief terug zal keren?

Meer info 
Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

Van de ThuisFrontCommissie

ontmoetingsdag op 

zaterdag 23 maart

Van 16 maart tot en met 28 

april a.s. zullen we als gezin 

in Nederland zijn voor ons 

2-jaarlijkse verlof. We hopen velen 

van jullie te kunnen ontmoeten in 

deze weken, om gezellig bij te p
raten 

en meer te laten zien over ons werk 

en leven hier in Zuid-Soedan.

Graag nodigen we u en jou uit 

voor onze ontmoetingsdag op 

zaterdag 23 maart, van 14.00 

tot 17.00 uur op de Dijk, 

Maassluissedijk 5, Vlaardingen.

Mocht deze dag niet uit komen 

en/of wilt u ons graag 

persoonlijk ontmoeten, neem dan 

gerust contact met ons op!

ten in het leven. Werk is ook belangrijk, maar 
komt zeker niet op de eerste plaats. Voor ons, als  
carrièregerichte westerlingen, niet altijd te begrij-
pen, maar wel ontzettend leerzaam. 
Na ons verlof hoop ik mijn werkzaamheden in de 
kliniek weer op te pakken. 
 
Voor nu een warme groet en snel tot ziens,
Wouter, Marlies en Mirthe


