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Beste familie, vrienden, 
(oud)collega’s en belangstellenden,

Leuk dat u mijn nieuwsbrief leest. Bij dezen 
alweer nummer twee.

Het leven van alle dag

Het leven van alle dag is voor velen van ons 
flink veranderd afgelopen tijd. Niet meer 
sporten in groepsverband, thuiswerken, 
geen bijeenkomsten meer, afstand houden 
etc. Ook in de vliegwereld zijn maatregelen 
genomen. Hierdoor heb ik de laatste tijd 
minder gevlogen. Ik heb deze tijd wel 
kunnen gebruiken om te werken en zo geld 
te verdienen om het vervolg van mijn 
vliegopleiding deels te financieren.

Thuisfrontcommissie

Goed nieuws: de thuisfrontcommissie is 
gegroeid. Deze groep mensen die mij op 
allerlei gebied ondersteunt in de 
voorbereiding en ook later in de periode 
van uitzending is nu zo goed als compleet. 
Super. Het enige dat we nog nodig hebben 
is een penningmeester.

Get on the ground!

“Get on the ground! Close your eyes!” 
Schreeuwend, scheldend en gewapend 
kwamen verschillende mannen binnen-
gevallen. Even later zaten we geblinddoekt 
en met een tiewrap om onze polsen in een 
busje gepropt. Gelukkig waren het geen 
echte criminelen die ons gekidnapt hadden 
(ook al leek het wel heel echt). Het waren 
acteurs en de kidnap was onderdeel van de 
NGO safety and security training (verzorgd 
door Expat Preventive). Tijdens deze 
training leerden wij hoe wij met ons gedrag 
onze eigen veiligheid kunnen vergroten. Er 
werden allerlei situaties besproken en 
geoefend. Denk aan een overval, een rit 
met een taxichau�eur die onvelig rijdt (of 
helemaal geen taxichau�eur blijkt te zijn), 
douaneposten waar je vertelt wordt dat je 
een bedrag moet betalen om verder te 
reizen, mannen die dichterbij komen dan 
gewenst, gewapende posten die hun 
macht willen laten blijken en ook meer 
normale dingen zoals waar je op moet 
letten als je in een ontwikkelingsland eten 
koopt. Hiernaast kregen we ook een korte 
medische training (remote medics) gericht 
op urgente medische hulp zoals het 
stoppen van catastrofale bloedingen of het 
vrijmaken van de luchtwegen. Het was een 
driedaagse training waarin ik extreem veel 
heb geleerd. Ik hoop het meeste van deze 
training nooit nodig te hebben, maar mocht 
er zich ooit een situatie voordoen dan is 
het goed om getraind te zijn.  

MAF zet zich in voor betere 
bereikbaarheid van noodhulp,
medische hulp, de boodschap
van Jezus en ontwikkelingshulp. 
Rebekka is in opleiding tot 
bushpiloot voor MAF.



 
 
 

 

Stunten voor de veiligheid

Bijbelschool

NGO safety
training

CPL
(brevet 2) 

Theorie
beroeps-

piloot 

PPL
(brevet 1)

Ervarings-
vluchten

Instrument
rating

Terrain flying

MAF
procedures 

06-2018

08-2019

11-2019

V
o

lg
 d

e vo
rd

erin
g

en
 o

p
w

w
w

.b
ereik

b
a

a
rm

a
k

en
.n

l

Voor eenmalige giften:
NL77ABNA0865415811
t.n.v. MAF Nederland

o.v.v. steunfonds R. Verheij

N
o.v. . steunf R. 

01-2020

Herstel uit
abnormale
vliegstand

02-2020
Naar school gaan was nog nooit zo leuk!

Op 28 februari had ik ‘upset prevention and recovery training’, 
les in hoe abnormale vliegstanden te voorkomen en wat te doen 
als je er toch een keer per ongeluk in komt. Stunten voor de 
veiligheid dus. Heel nuttig. De G-krachten waren wel even 
wennen, maar voor de rest enorm genoten. Het voordeel van 
deze training is dat je los van dat je leert hoe te handelen als je 
ineens op z’n kop hangt of als een tol ronddraait je ook ervaart 
dat een gekke vliegstand niet direct het einde betekent (en dat 
helpt weer om niet in paniek te raken en direct te handelen 
mocht je er een keer onverwachts in terecht komen).

Dank- en bidpunten

Ik ben dankbaar voor de thuisfrontcommissie die nu bijna 
compleet is en mijn baan die goed te combineren valt met mijn 
vliegopleiding en andere voorbereidingen/trainingen. Wilt u 
bidden voor de juiste keuze wat betreft het land van uitzending 
en mijn taken aldaar.

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te 
houden van de ervaringen van Rebekka Verheij. 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 Rebekka als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich 
aanmelden via www.maf.nl/verheij 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 Rebekka Verheij gaat.
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