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Nieuwsbrief van Elger en Sonja Nieuwenhuis uit Zuid-Soedan

   

Lieve familie, vrienden en bekenden,  
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2019. Een jaar 
waarin we heel veel mensen mochten helpen met vluchten, 
een maaltijd en een verjaardagsfeest. Ook kijken we vooruit 
naar 2020 als kinderen op school echte schoolbankjes 
hebben. 

Statistieken 
De MAF-vliegtuigen zijn in 2019 
goed ingezet. Sinds de crisis in 
2016 gaat het ieder jaar beter met 
het aantal vlieguren. In 2019 
hebben de MAF-vliegtuigen in 
Zuid-Soedan 2.296 uren gevlogen, 
dat is gemiddeld 3 uur per dag. Er 
zijn ruim 10.000 passagiers van A 
naar B gebracht.  

Kerst in Zuid-Soedan  
Vlak voor kerst hebben we 500 vrouwen blij gemaakt met een 
voedselpakket. 

Kerst in de warmte blijft bijzonder. 
De kinderkerk hebben we buiten 
gehouden, onder de boom. Bijna 100 
kinderen hebben het kerstverhaal 
gehoord en een aantal kinderen 
hebben meegeholpen met het 
uitbeelden van het verhaal. Na de 
kerstdienst zijn we met alle kinderen 
van het straatkinderenproject CCC 
gaan ontbijten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruim 70 kinderen 
hebben genoten van 
de gekookte eieren, 
pannenkoeken, bruine 
bonen, worstjes en een 
donut toe. En wat niet 
op kon ging gewoon 
mee naar CCC, lekker 
voor de lunch! 
 
Hiep hiep hoera! 
We zijn 2020 begonnen met een groot verjaardagsfeest voor 
de kinderen van CCC. Op nieuwjaarsdag stonden er om 9 uur 
’s morgens 70 enthousiaste kinderen voor de deur, klaar om 
het nieuwe jaar te beginnen met een verjaardagsfeest. We 
hebben spelletjes gedaan en alle kinderen een regenboog op 
hun voorhoofd geschminkt. En natuurlijk was er taart! 

Schoolbankjes 
Goed nieuws uit Ibba! We kregen bericht van de lokale kerk 
dat Benjamin Daniel van de timmerwerkplaats in Ibba 24 
schoolbankjes heeft gemaakt voor de kleuterschool en 72 
bankjes voor de basisschool. 
 

Het weer 

Het is de hele maand december nat en relatief koel geweest 
met temperaturen van rond de 30°C. Maar in januari is het 
droge en warme seizoen begonnen. Stralende zonneschijn, 
geen wolkje in de lucht en temperaturen van ruim 35°C. 
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 De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de Elger & Sonja. 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 Elger & Sonja als supporter wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  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 familie Nieuwenhuis gaat. 

 

 
In februari zijn de kinderen weer naar school gegaan voor het 
begin van het nieuwe schooljaar dus de bankjes waren net op 
tijd af. 

   
 
Stand-by vlucht  
Elk jaar mogen we een vlucht maken binnen 
Zuid-Soedan om het werk van MAF in actie 
te zien. Elger en Moses zijn met een 
chartervlucht van een hulporganisatie 
meegegaan naar 5 dorpen. 

Moses was erg onder de indruk 
van de aankomst in het dorp 
Mundri. Er staat een bord bij de 
landingsbaan dat je met de auto 
niet de landingsbaan mag 
oversteken. Het probleem is alleen 
dat de landingsbaan de weg kruist. Dus kun je volgens dit 
bord de weg nooit gebruiken. In de praktijk blijkt dat wel mee 
te vallen. Behalve rechts/links/rechts moet je hier ook even 
omhoogkijken voordat je de weg oversteekt want er kan zo 
maar een vliegtuig aankomen.  

Het vliegen was helemaal prachtig. Elke 
keer 20-30 minuten vliegen en dan weer 
landen. Moses is zelfs nog even co-piloot 
geweest toen het vliegtuig een tussenstop 
had. Het effect van de overstromingen in 
Zuid-Soedan was heel goed te zien 
onderweg. De piloot kon zelfs niet landen 
in de laatste plaats.  

Dat was heel jammer want er stonden drie 
moeders met hun kinderen klaar om 
opgehaald te worden. Deze kinderen zijn 
geboren met een hydrocephalus, ook 
wel waterhoofd genoemd, waarbij er te 
veel hersenvocht wordt aangemaakt.  

In totaal gaan er zes kinderen naar 
Oeganda toe voor een operatie. Drie zijn 
er tijdens deze vlucht opgehaald en de 
andere drie kinderen worden naar Juba 
gevlogen zodra de landingsbaan droog is. 
  
Gebedspunten 
Willen jullie:  
 Danken dat de MAF-vliegtuigen in 2019 zoveel passagiers 

hebben gevlogen naar alle delen van het land? 
 Bidden voor de piloten die ook in 2020 weer elke dag op 

pad gaan? 
 Bidden voor alle vrouwen die we met kerst hebben 

kunnen zegenen met een pakket. Sommigen vrouwen 
hadden baby’s bij zich van nog geen maand oud, anderen 
roken heel erg naar de alcohol en zagen er heel erg 
vermoeid uit. We bidden dat God hen dit jaar zal 
aanraken en zegenen. 

 Bidden voor de kerkleiders in Ibba? 
 Bidden voor de moeders en kinderen die onderweg zijn 

naar Oeganda voor de operatie van hun kinderen? 
 

Bedankt voor jullie gebed,  
 

Liefs van Elger en Sonja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juba 

Ibba 

Mundri 

Mo-says 

   

Ik heb op school een presentatie gegeven over mijn land, 
Zuid-Soedan. Elk kindje vertelde iets over het land waar 
hij/zij vandaan komt. Over de onafhankelijkheid, 
belangrijke mensen in de geschiedenis van het land, 
feestdagen en hoe de mensen er uitzien. De geschiedenis 
van Zuid-Soedan gaat over onderdrukking, oorlogen, leiders 
die vermoord zijn en andere ellende. Maar de mensen zijn 
echt prachtig. Gelukkig konden we ook wat foto’s vinden 
van mensen die op het land werken, kinderen die net zijn 
geboren in een kliniek en jongens die aan het spelen zijn. 

Ik heb van onze Nederlandse buren geleerd hoe je 
stroopwafels moet bakken. Het was een groot feest. We 
hebben een gigantische stapel gebakken. Ik ben dol op 
stroopwafels dus het was geen probleem om ze allemaal op 
te eten.  
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