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Beste familie, vrienden en 
bekenden, 
Velen hebben de voorjaars-
vakantie alweer achter zich 
liggen. We wensen jullie 
zegen van God in goede 
relaties met mensen om u 

heen en in werk en gezin! 
 

Weer rechtstreeks naar Bunia in DR Congo! 
Tijdens ons verlof medio 2019 vertelden we van de 
problemen om rechtstreeks naar Bunia in de 
Democratische Republiek Congo te vliegen. Inmiddels 

is een voorzichtig begin gemaakt om de vluchten weer 

te hervatten. In januari kregen we toestemming voor 
één specifiek vliegtuig om weer rechtstreeks naar Bunia 
te vliegen, voor februari hebben we voor twee vlieg-
tuigen toestemming gekregen. We bidden dat onze hele 

vloot weer van en 
naar Bunia mag 

vliegen, zodat het 
logistiek wat mak-
kelijker wordt om 
de vluchten in te 
plannen, maar we 
zijn al heel dank-
baar dat we deze 

toestemming 

weer hebben 
gekregen! 
 
 

Afbeelding: Plaatje uit onze verlofpresentatie 2019. Het rode 
kruis uit de foto is weer een groene vink geworden! 

 
Iets anders om dankbaar voor te zijn is dat het aantal 

Ebola gevallen eindelijk significant is afgenomen. Op 
het moment zijn er nauwelijks nieuwe gevallen. 
Hopelijk is deze ziekte snel volledig uitgeroeid! 
 
Vliegveiligheid: natte voeten 
Rembrand heeft er inmiddels alweer de nodige activi-
teiten rondom safety opzitten in het nieuwe jaar. Een 

bijzonder (en ook wel wat zorgelijk) punt is het feit dat 

het water in Lake Victoria (bijna 1,5 keer zo groot als 
Nederland) erg hoog staat. Waarschijnlijk door de 
enorme regenval en misschien ook doordat de 
elektriciteitsdammen in de Nijl 
niet op volle kracht draaien. 
Omdat ons vliegveld Kajjansi aan 

de rand van het meer ligt, 
hebben we te maken met 
serieuze wateroverlast. Langs de 
randen van de landingsbaan 
staat vaak water, en een paar 
dagen hebben we na hevige 

regens water van de baan 
moeten pompen omdat het water 
niet meer goed wegstroomt door 

het moeras richting het meer. 
Momenteel is vanwege de 
veiligheid de eerste 150 meter 
baan afgekruist: 

 

 
Drone foto van de landingsbaan met een vol afwateringskanaal 
en veel natte plekken. Links het moeras.  

 

Zuid Soedan bezoek November 
Het bezoek met MAF Nederland aan Noord Oeganda en 
Zuid Soedan was een groot succes. Margreet kon deze 

keer mee, en dat is vooral voor een trip naar Zuid 
Soedan echt bijzonder! De kinderen bleven 3 nachtjes 
bij anderen logeren. In Noord Oeganda bezochten we 
de theologische school waar een echtpaar van de GZB 
werkt. Daarna vlogen we door naar Juba waar we een 
paar fijne avonden hadden met het team daar. Overdag 

vlogen we naar een afgelegen plek tussen de bergen, 
waar we werden ontvangen en rondgeleid door familie 
De Leeuw die zich daar via AIM inzetten voor de Larim 

bevolking. Het was voor onze gasten van de MAF 
business club, maar zeker ook voor Margreet, 
ontzettend mooi om te zien hoe MAF dit soort afgelegen 
plekken kan bereiken en zo heel veel goed werk 

mogelijk maakt. 
 

 
Margreet, Joost Bijl (MAF Nederland) en Rembrand in de wolken 

 

NTC-Dictee der Nederlandse Taal 

In Oeganda spreken we veel Engels, maar we proberen 
ook het Nederlands goed bij te houden. Dat dat goed 
lukt, bleek toen Margreet de tweede prijs won met het 
NTC-Dictee der Nederlandse Taal. In de huiskamer van 
ambassadeur dhr. Henk Jan Bakker (rechts op de foto) 
ploeterden twintig Belgen en 
Nederlanders op het dictee.  

Er deden Nederlandse-taal-
scholen in dertien landen 
mee. De eerste plaats werd 

gedeeld door twee mensen uit 
Rwanda en Oeganda met 7 
fouten. Margreet stond met 8 
fouten op de tweede plaats .  
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Tienerclub 
Tiener zijn in Kampala is een beetje anders dan in 

Nederland. Je bent in Kampala wat meer ‘gebonden’: 
Vanwege de veiligheid kun je niet zomaar alleen over 
straat om een boodschap te doen in de straat om de 

hoek of op de fiets stappen om naar een vriendin te 
gaan. Daarom zijn we erg blij met de jeugdclub ‘Click’, 
die op vrijdagen om de week gehouden wordt. Daar 
kunnen kinderen in een veilige omgeving optrekken 
met andere kinderen. Lisa is tegenwoordig lid van deze 
christelijke jeugdclub. Vlak voor haar elfde verjaardag 
mocht ze alvast bij het Kerstfeest zijn. Ontzettend leuk 

voor haar, er was een groep van ongeveer 20 kinderen 
van 11-14 jaar. 
 
Luchtvervuiling 
In Nederland >>> hebben we aan een 

drukke straat gewoond, die op een 

gegeven moment op de lijst met 200 
meest vervuilde straten van Neder-
land stond… de straat is rigoureus op de schop gegaan 
om de overlast te verminderen… 
 
Ook Kampala >>> heeft behoorlijk 
last van luchtvervuiling, veel meer 

zelfs… Nu graag nog de rigoureuze 
maatregelen . Mensen verbranden 

liever hun afval dan dat ze geld 
betalen aan een afval-ophaalbedrijf. 
En brandend plastic stinkt. En het hele 
jaar door waait het stof lustig je huis binnen door de 

horren die voor de ramen zitten, want eigenlijk staan 

onze ramen bijna altijd open vanwege het aangename 
klimaat. Met open ramen heb je natuurlijk ook het 
geluid van de stad dat je kamer binnenkomt… het hoort 
bij het leven hier, maar soms ben je het wel even zat.  
 
Dus….soms even de stad uit!  

Vanwege de geluidsoverlast, het stof en de luchtvervui-
ling is het heerlijk om af en toe even de stad uit te gaan. 
Daarom zijn we na de Kerstdagen naar het Zuidwesten 
van het land gegaan. We hebben genoten van de 
gezonde lucht, het groen, en het water van Lake 
Bunyonyi. Wij vinden het een van de mooiste regio’s in 
Oeganda. Het was vooral ook goed voor Rembrand om 

het werk even helemaal achter zich te laten! 
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Thirza’s Topic 
Hallo, het was heel leuk 

toen we op vakantie waren. 
We gingen ook varen in een 
boomstamkano. Onderweg 

legden we aan bij een 
steiger en daar kregen we 
een demonstratie hoe je 
kreeftjes kan vangen met 
een fuik van gevlochtend 
riet. 
 

Oeps! Ook dit is reizen in 
Oeganda… De keuze is: 
erdoorheen of omkeren 
en 2 uur terugrijden en 
aan een andere route be-

ginnen. Gelukkig hadden 

we de 4WD (vierwiel-
aandrijving) dit jaar laten 
repareren, en kwamen we 
er goed doorheen, in 
tegenstelling tot de witte 
truck.  

 

Allemaal andersdenkenden - Omgaan met cultuur-
verschillen - Geert & Gert-Jan Hofstede  
Dit boek heb ik weer eens uit de boekenkast gepakt. Het 
bevat veel leerzaams: de fundamentele waarden in een 
samenleving blijven heel stabiel, ondanks enorme 
verschuivingen in praktijken. De ongeschreven regels 
voor succes, mislukking, ergens bij horen en andere 

belangrijke gebieden van ons leven blijven hetzelfde. De 
meeste veranderingen betreffen alleen het speelgoed dat 
we bij het sociale spel gebruiken. Alle samenlevingen 
staan voor dezelfde fundamentele problemen:  
 

1. Hoe gaan we om met de verhouding tot het gezag, 
ofwel: hoe groot is de machtafstand tussen leiders en 
onderdanen, ouders en kinderen etc.? 

2. Wat is het zelfbeeld van de mensen ten aanzien van 
het individu en de samenleving, individualisme of 
collectivisme? 

3. Hoe zijn de rollen verdeeld tussen mannen/vrouwen? 
4. Hoe ga je om met conflicten (beheersen van agressie, 

uiten van gevoelens) en hoe ga je om met onzeker-
heid/onduidelijkheid? 

5. Richt je je op de lange termijn of op de korte termijn? 
 

Elke samenleving heeft zijn eigen manier gevonden om 
met deze vraagstukken om te gaan. Vaak ben je je er 
helemaal niet van bewust, totdat je in contact komt met 
mensen uit een andere cultuur.  
 

Aan ons de uitdaging om betekenisvolle communicatie 
met onze (Afrikaanse, Europese, Aziatische en Ameri-
kaanse!) collega’s, vrienden en buren te hebben, on-
danks contrasterende ingewortelde overtuigingen. Het 

Evangelie is voor mensen uit alle culturen en de cultuur 
van Gods Koninkrijk overstijgt alle culturen! 

 

Hartelijke groeten, 
 

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg 
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