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In de lucht en op de grond 
Deze afgelopen maand mochten we sinds twee jaar 
weer als familie in een MAF vliegtuig stappen, wat 
een feest! Hoewel Corné het afgelopen jaar 
regelmatig in het vliegtuig stapte om op andere 
posten onderhoud te plegen aan de 
stroomvoorziening, was het voor Marieke en de 
kinderen weer de eerste keer sinds lange tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumginae 
We gingen op bezoek bij een bevriend stel dat op 
de afgelegen post Rumginae woont. Het doel van 
MAF was om hen te bemoedigen. Dankzij een 
friendship-flight was het mogelijk om een week bij 
hen door te brengen. Zij zitten daar als buitenlands 
gezin weken achtereen alleen en dat is best pittig 

na verloop van tijd, ook voor hun twee jongens  
(3 en 5 jaar). Die vonden het heerlijk om andere 
kinderen over de vloer te hebben en samen te 
spelen. Het was voor ons ook een mooie ervaring, 
we genoten ervan om weer op een afgelegen plek 
met alle rust en schoonheid te zijn.  
 
Komende maanden 
Wat het werk van Corné betreft zal er de komende 
maanden niet veel veranderen. Hij hield zich al 
bezig met verschillende projecten voor de 
programma manager en dat zal hij tot aan ons 
verlof (D.V. medio 2019) blijven doen. Op dit 
moment wachten we nog op de uitslag van een 
arts in Port Moresby en heeft Corné nog geen 
toestemming om te vliegen. Omdat hij, wanneer de 
medische goedkeuring er wel is, een tijd lang met 
een instructeur moet vliegen, is ons voorgesteld 
dat Corné tot aan ons verlof een officiele 
aanstelling krijgt als executive officer. Dit houdt in 
dat hij de programma manager helpt bij het 
praktisch uitvoeren van projecten. Hij is nu 
ingepland om direct na ons verlof te starten met 
vliegtraining.  
Natuurlijk was dit wel even een teleurstelling 
omdat we hoop hadden dat Corné voor het verlof 



zeker weer in de cockpit zou zitten. We hebben er 
nu vrede mee en zien ook dat wat Corné nu doet 
ook in het belang is van MAF PNG. 
 
Kids 
Dankzij onze trip naar vrienden en bezoek van 
beide onze ouders vanuit Nederland hebben we de 
afgelopen weken veel onderbreking gehad van 
school. Ook wel fijn dat dat kan, vrij nemen voor 
bezoek en een onverwachtse trip. Nu werken we 
naar het kerstfeest toe, altijd een mooie tijd van 

het jaar waarin we stilstaan bij het Wonder van 
Kerst. Vorig jaar vierden de kinderen nog kerstfeest 
op school en op de zondagschool, nu doen we als 
gezin ook ons best om er een mooi gedenkfeest 
van te maken.  
 
We wensen jullie allen ook een gezegend kerstfeest 
en nieuwjaar toe.  
 
In Hem verbonden,  
Corné, Marieke, Olivia, Samuel, Ruben en Jonathan 

Van MAF Nederland 

 

We zijn blij u positief nieuws te kunnen geven over de gezondheid van Corné. Het herstel is goed 
gegaan en binnenkort gaat Corné voor een medische keuring om weer als MAF piloot aan de slag  te 
kunnen gaan. Met Corné en Marieke en hun TFC zijn we erg blij en dankbaar! 

Corné zal eerst weer getraind moeten worden, om weer aan het werk te mogen gaan als MAF 
piloot. Vanwege een groot aantal nieuwe piloten in PNG die getraind moeten worden, zijn de 
mogelijkheden voor  training momenteel beperkt. Daarom is in onderling overleg besloten dat Corné 
na het verlof van gezin Noordhoek (zomer 2019) met de training van start zal gaan. Tot hun verlof 
zal Corné  werkzaam zijn als Executive Officer van de Programma Manager Todd Aebischer. De  
afgelopen maanden heeft hij daar ook al belangrijke werkzaamheden voor verricht. 

Samen met familie Noordhoek en hun TFC willen we u heel hartelijk bedanken voor uw 
betrokkenheid en meeleven in de afgelopen periode. We willen u vragen om Corné en Marieke ook 
de komende tijd te blijven steunen. Heel hartelijk dank daarvoor! 

Hartelijke groet, 

Reina Folkerts 


