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Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

   

Lieve familie, vrienden en bekenden,  
 

Soms wordt het op een hele pijnlijke manier duidelijk 
waarom er zo'n behoefte is aan betrouwbare vliegtuigen in 
landen als Zuid-Soedan. In deze nieuwsbrief meer over het 
werk van MAF en ons leven in Zuid-Soedan. 
 

Bushpiloot en bushtelefoon 
Wisten jullie dat er elke vijf 
minuten ergens ter wereld een 
vliegtuig van MAF opstijgt? MAF 
Nederland is aan het sparen 
voor een extra vliegtuig voor 
Zuid-Soedan. Er is €2 miljoen 

nodig en er is al ruim €1 miljoen opgehaald. De 
documentaire over drie Nederlandse families die zijn 
uitgezonden naar Papoea, Angola en Suriname is nog te zien 
op https://www.maf.nl/bushpiloten-met-een-missie. 
 
Over bushpiloten gesproken, er is 
nu ook een bushtelefoon. Collega 
Matthew liet deze telefoon zien 
die is gemaakt voor als je ver weg 
bent van de bewoonde wereld, 
elektriciteit, betrouwbaar mobiel 
netwerk, etc. Zo gaat de batterij 30 dagen mee en zit er een 
radio én een luidspreker op. De luidspreker kan ook worden 
gebruikt als megafoon. O ja, als je wilt bellen dan is de 
telefoon geschikt voor 3 verschillende simkaarten omdat je 
nooit weet welk netwerk het beste bereik heeft in de bush. 
 

Vliegtuigongeluk 
Bij een vliegtuigongeluk in Zuid-
Soedan zijn negentien mensen om 
het leven gekomen. In het vliegtuig 
zaten 22 passagiers, onder wie drie 
kinderen. Het vliegtuig was onderweg 
van de hoofdstad Juba naar Yirol, in 
het midden van Zuid-Soedan. 
 
Drie inzittenden hebben de crash 
overleefd, onder wie een meisje van 
zes jaar. Het vliegtuig is neergestort 

in een rivier; volgens ooggetuigen werden de lichamen van 
de slachtoffers uit het water gehaald.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tot zover de feiten... en toen werd het persoonlijker. Want 
één van de passagiers in het vliegtuig was de vrouw van 
Sonja's collega Deng. Ze is omgekomen tijdens de crash. De 
Italiaanse dokter die in het vliegtuig zat, was net 
aangekomen in Zuid-Soedan en op weg naar het ziekenhuis 
in Yirol om daar als arts te gaan werken voor een 
hulporganisatie. In plaats daarvan is hij als patiënt 
opgenomen in het ziekenhuis en gelijk geopereerd, toen 
terug gevlogen naar Juba en vervolgens geëvacueerd naar 
Italië waar hij verder gaat herstellen.  
 

De reden dat een meisje van 6 jaar de crash heeft overleefd 
is omdat de Italiaanse dokter het meisje op zijn schoot nam 
tijdens de crash. Veel passagiers hadden geen riem om en 
gingen staan toen het vliegtuig heel snel naar beneden 
kwam. Na de landing in de rivier wist de dokter samen met 
het meisje het vliegtuig uit te klimmen en naar de kant te 
zwemmen. Omdat de meeste wegen  onbegaanbaar zijn is 
vliegen vaak de enige manier om dorpen te bereiken. 
 

Nieuwe route 
Tot nu toe waren er elke week MAF vluchten naar het 
westen, zuiden en oosten. Afgelopen week is MAF een 
nieuwe ‘shuttle service’ 
begonnen naar het 
noordwesten van Zuid-
Soedan. Elke week kunnen 
zendelingen, kerkleiders en 
hulpverleners nu ook met 
MAF naar het noordelijke 
puntje van Zuid-Soedan.  

Het weer 

Het regenseizoen is bijna afgelopen dus de temperatuur 
gaat weer wat omhoog. In oktober is het overdag 32°C en 
in december zitten we op ruim 36°C overdag dus we gaan 
een warme kerst tegemoet met weinig kans op sneeuw! 

 

 

https://www.maf.nl/bushpiloten-met-een-missie
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Al jaren helpt MAF zendelingen en hulpverleners die in deze 
gebieden werken, maar dan moesten ze een heel vliegtuig 
huren dat was voor velen te duur. Met de shuttlevlucht 
hoopt MAF deze mensen vaker een vlucht te kunnen bieden 
voor een betere prijs. De eerste vlucht naar het 
noordwesten stopte in 4 plaatsen en de 8 passagiers waren 
heel blij met deze nieuwe vliegroute. 
 

Felle lichten  
We komen met enige regelmaat in contact met de politie. 
Soms op het politiebureau en soms worden we gestopt op 
straat. Dit keer was Elger op klaarlichte dag naar het 
immigratiekantoor aan het rijden toen hij werd gestopt. Alle 
papieren waren in orde. Toen vroeg de agent of hij zijn 
lichten aan wilde doen. Aha, probleem gevonden. De lichten 
zijn niet fel genoeg.  
 

Om dan rustig uit te leggen dat het moeilijk is om overdag te 
zien of de lichten fel genoeg zijn als de zon fel schijnt, is een 
hele kunst. Uiteindelijk kwam een collega van de agent er bij 
staan en die had al snel door dat dit niet veel geld zou 
opleveren dus mocht Elger verder rijden zonder boete te 
betalen. 
 

Een hele week handen wassen  
We hebben de week van het handen 
wassen gevierd. In Nederland is het 
misschien niet zo heel relevant maar hier 
wel. Diarree en longontsteking zijn de 
belangrijke doodsoorzaken voor kinderen 
tot vijf jaar.  
 

Handen wassen met zeep is 
een van de meest effectieve 
en goedkope manieren om 
deze ziekten te voorkomen. 
Handen wassen kan het 
aantal kinderen met diarree 
met bijna de helft 
verminderen en longontsteking met bijna een kwart. Moses 
is al goed bezig met een tekening van een grote hand. 
 
Mama Lorna 
De buikmama van Moses kwam 
op bezoek bij het straat-
kinderenproject CCC met haar 
twee jongste zoontjes, Isaac en 
Moga. Ze was speciaal 
gekomen om Moses te zien.  
 

Isaac had zo vaak naar Moses gevraagd dat het tijd werd 
voor een ontmoeting. Het was moeilijk voor Moses om te 
communiceren met Isaac. Gelukkig waren de jongens dol op 
bananen en heb je niet veel woorden nodig om banaantjes 
te kunnen delen met je broertjes.  
 

Een paar jaar geleden was Moses vaak heel wantrouwend 
als hij buikmama Lorna zag maar nu ging hij gelijk bij haar op 
schoot zitten. Geweldig om te zien! 
 

Gebedspunten 
Willen jullie:  
 Bidden voor het werk van MAF in Zuid-Soedan en de 

andere 32 landen waar bushpiloten aan het werk zijn? 
 Bidden voor Deng en zijn kinderen die zijn vrouw/hun 

moeder zijn verloren tijdens het vliegtuigongeluk? 
 Willen jullie bidden dat veel mensen gebruik zullen 

maken van de nieuwe MAF shuttle service naar het 
noordwesten van het land? 

 Bidden voor mama Lorna en haar zoontjes Isaac en 
Moga? Voor een bijzonder contact met Moses en dat 
mama Lorna goed voor Isaac en Moga zal zorgen.  

 
Bedankt voor jullie gebed,  
 

Liefs van Elger en Sonja 
 
  
 
 
 

  
 
 

 

 

Juba 

Yirol 

Mo-says 

    
Ik zit nu in de tweede klas en het is heel leuk op school. 
Elke dag heb ik Engels en rekenen en we leren nu al tellen 
tot 1000. Op maandag leren we een versje uit de bijbel en 
dat moeten we dan op vrijdag uit ons hoofd opzeggen. 
 

Soms gaan we op schoolreis. Tijdens de VN-dag zijn we 
naar het stadion gegaan om de VN-dag te vieren. Er waren 
ook kraampjes waar mensen van de VN vertelden wat ze 
allemaal doen in Zuid-Soedan. 
 

Ook zijn we op schoolreisje gegaan naar een riviertje in de 
buurt om te kijken was er zoal leeft in en om het water. 
We zagen ratten, visjes, vlinders, libellen, kikkers en 
mochten ook een kip oppakken. Die was best wel groot! 

   

 
 
 
 
     

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.maf.nl/

