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Lieve familie, vrienden en bekenden,
 
Overstromingen
Oneerlijk. Dat was mijn eerste gedachte toen ik hoorde 
van de overstromingen en hevige waterval in het 
oosten van het land. Zelfs landingsbanen overstroom-
den waardoor ze onbruikbaar zijn voor onze vlieg-
tuigen. De VN en het Rode Kruis hebben helikopters 
ingezet om de noodhulp in die gebieden aan de gang 
te houden. Langzaam wordt het een beetje droger, 
waardoor we weer meer vluchten naar de getroff en 
delen van Zuid-Soedan kunnen plannen.

Nieuwe Caravan voor Zuid-Soedan
Op vrijdag 29 november kwam het nieuwe MAF vlieg-
tuig in Juba aan. Dit toestel is door o.a. jullie en MAF 
Nederland bij elkaar gespaard. Wouter verwelkomde 
piloot Marco Koff eman. Het was een leuk weerzien. 
Marco heeft drie jaar geleden de laatste vliegtest afge-
nomen bij Wouter voor hij door MAF werd aangeno-
men. Het vliegtuig wordt nu in Kenia klaargemaakt 
voor het werk hier in Zuid-Soedan en zal hopelijk over 
een aantal maanden weer terug in Juba zijn.

Verloskundige verdwijnt
We liggen net in bed als Marlies’ telefoon gaat. Wie 
belt er zo laat? Het is de verloskundige die Marlies de 
afgelopen maanden heeft begeleid. Ze vertelt Marlies 
dat ze een baan heeft gekregen bij een NGO (inter-
nationale hulpverleningsorganisatie) en daar veel meer 
gaat verdienen. Marlies baalt enorm, wie gaat er nu in 
de kliniek de bevallingen doen? Maar aan de andere 
kant snappen we het heel goed. De lokale kliniek 
betaalt maar 50 euro per maand aan salaris, terwijl 
de verloskundige bij de NGO zeven keer zoveel gaat 

verdienen. En met dat geld kan ze haar familie beter 
ondersteunen.

Bezoek
November was een gezellige maand voor ons! Met een 
dubbel bezoek uit Nederland zijn we enorm verwend. 
Hendrik-Jan den Boer uit Nieuwkoop heeft twee 
weken op en buiten de MAF compound zijn handen 
uit de mouwen gestoken en bij het schrijven van deze 
nieuwsbrief zijn Marlies‘ ouders op bezoek. Mirthe had 
opa en oma al een half jaar niet gezien, maar er was 
meteen herkenning.
Bedankt voor de prachtige en vele kerstkaarten die we 
weer mochten ontvangen.

Dankbaar
Moe kom ik thuis. 12 uur geleden stapte ik de deur 
uit die ik nu weer open doe. 12 uur gevuld met verve-
lende luchtverkeersleiding, onweer, turbulentie, natte 
landingsbanen, honderden kilo’s koff ers en tassen die 
ik in en uit moet laden en opdringerige mensen die 
alle smoesjes uit de kast halen om maar mee te mogen 
vliegen. Maar ik kom vooral tevreden thuis. Dankbaar 
voor de 41 mensen die ik vandaag mocht vervoe-
ren. Dankbaar voor de 120 kg medicijnen die ik naar 
dat veldhospitaaltje kon brengen. Dankbaar voor dat 
beetje hoop dat ik mocht laten zien voor het land. En 
vooral dankbaar dat ik dit werk mag doen.

Hartelijke groeten, Wouter, Marlies & Mirthe

mirthe
Mirthe is ondertussen 
echt baby-af. Ze loopt 
parmantig rond op de 
compound en doet al 
helemaal mee met de 
oudere kinderen. Zodra 
ze ‘s ochtends beneden 
komt, brengt ze haar 
schoenen en zegt 
ze ‘ja?’. Met andere woorden: ‘Ga je mee naar buiten?’. Ze geniet erg van het buiten-zijn; spelen met zand en water is haar favoriete bezigheid.
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‘Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, 
wat er ook gebeurt.’
1 Tessalonicenzen 5

Dank en voorbede 
We zijn dankbaar dat Wouter zoveel meer vlieguren heeft 
gekregen dan een tijd terug en ook dat Marlies een deel 
van haar eerdere werkzaamheden weer heeft op kunnen 
pakken. We vragen uw gebed voor de bewoners van het 
land. Na droogte was er juist een periode van overstro-
mingen die het leven moeilijk maakte, tevens blijft de 
wankele politieke situatie en de armoede in het land 
zorgelijk. 

Actie
14 december is de thuisfront-
commissie aanwezig op 
de kerstmarkt in de Grote 
Kerk. Daar verkopen we 
MAF-sokken voor €5,00 
ten bate van Wouter en 
Marlies. Als u niet in de 
gelegenheid bent om ze op 
de kerstmarkt te kopen, neem dan contact 
met ons op via sokken@vliegmissie.nl. De sokken zijn 
beschikbaar in 4 kleuren en 2 maten (36-40 en 40-46).

Meer info 
Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

Van de ThuisFrontCommissie
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Gastblog Jan Vogel

Vandaag is het zover, ik ga met Wouter mee diverse 
dorpjes bezoeken. Het ziet er naar uit dat het een lange 
dag gaat worden. De wekker staat op 5.45 uur. 
De passagiers arriveren en krijgen een plaats toegewezen, 
de bagage wordt in de bagageruimte gelegd. Er zijn wat 
stoelen verwijderd om ruimte te maken voor een aantal 
zonnepanelen die we ergens moeten afl everen. Nadat 
Wouter gebeden heeft (iets wat de piloten van MAF voor 
iedere vlucht doen) kunnen we vertrekken. Na 50 meter 
taxiën staan we in de fi le; iedereen wil blijkbaar tegelijk 
de lucht in, maar na een half uur kunnen we dan ein-
delijk op weg naar onze eerste bestemming. We vliegen 
eerst laag over de strip om te kijken of er veilig geland 
kan worden en keren dan terug voor de daadwerkelijke 
landing. 
Er staan veel mensen op ons te wachten. Een paar mensen 
eruit, nieuwe erbij, bagage eruit, nieuwe bagage wegen, 
inladen en op weg naar de volgende bestemming. Zodra 
de automatische piloot is ingeschakeld begint Wouter aan 
zijn administratie en dan naderen we alweer de volgende 
bestemming. Hier wil iemand mee die niet is aangemeld, 

helaas we zitten al aan ons maximum gewicht. Eenmaal 
in de lucht eindelijk tijd voor een bakkie koffi e. 
Bij de volgende landing op een iets groter (onverhard) 
vliegveld moet worden getankt. Het kost heel veel moeite 
om de vluchtleiding te bereiken, Wouter roept de toren 
zo’n 20 keer op voordat ze reageren. De reden? Geen 
idee, druk was het niet, er stonden twee vliegtuigen. 
Nieuwe passagiers en bagage, het wordt steeds warmer. 
Nog één tussenstop te gaan. Hoogste tijd om onze mee-
genomen lunch te nuttigen, dat doen we al vliegend, er 
is geen tijd om hier rustig voor te gaan zitten. Op het vol-
gende vliegveld worden we duidelijk verwacht. Er staan 
mensen langs de strip die zorgen dat er geen mensen 
of geiten oversteken. Wanneer we weer vertrekken moet 
Wouter de start afbreken en fors in de remmen omdat er 
opeens toch een geit midden op de strip staat en geen 
aanstalten maakt om weg te gaan. Terug naar onze start-
positie, de geit is inmiddels verwijderd en we stijgen op. 
Op weg naar ons startpunt Juba. Het weer wordt slechter, 
geen zicht meer. Het is opnieuw druk in de lucht. Ieder-
een schijnt te willen landen. Gelukkig komt iedereen 
veilig op de plaats van bestemming aan. 
We mogen nog niet naar huis. Wouter heeft nog wel even 
werk: administratie in orde maken, het vliegtuig inspec-
teren, de laatste spullen eruit en dan op weg naar het 
operationele centrum om de papieren en sleutel in te 
leveren. En nu maar hopen dat er iemand is die ons mee 
kan nemen naar huis. Helaas er is niemand en er is op dit 
moment ook geen auto beschikbaar. Maar na een kwar-
tiertje wachten kunnen we eindelijk naar huis, 10 km ver-
derop. We doen er 40 minuten over, 18.00 uur thuis. 
Een lange, warme werkdag zit erop.


