UITZENDING

Na een bijzondere uitzenddienst op 5 januari (zie foto), het pakken van de
koffers en al het nodige papierwerk, waren we klaar voor ons vertrek uit
Nederland. Helaas bleken de visums niet tijdig rond te zijn en moesten we
de vlucht een week uitstellen. Op 20 januari werden we uitgezwaaid door
enkele naaste familie en vrienden op Schiphol en gingen we echt op weg!
Inmiddels wonen we ruim 3 maanden in Suriname en wennen we aan het
dagelijks leven hier. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we hoe we dat
ervaren.
VERANDERINGEN DOOR CORONA

Ook hier zijn maatregelen getroffen vanwege de Coronauitbraak. Suriname
is in een gedeeltelijke lockdown. Dit houdt concreet in dat de landsgrenzen
gesloten zijn, we een samenscholingsverbod hebben, er beperkte
openingstijden zijn van de supermarkten en er een avondklok is ingesteld.
Dit heeft ook consequenties voor de operatie van MAF Suriname. We werken
tijdelijk in twee teams. Vluchten met passagiers zijn in Suriname momenteel
helemaal verboden en daarom mogen we in principe alleen vrachtvluchten
maken. We zijn druk bezig geweest om alles ‘officieel’ te regelen, zodat we
de noodzakelijke medische vluchten mogen blijven uitvoeren waarbij
passagiers aanwezig zijn: de patiënt(en) en vaak een dokter en/of verpleger.
We hebben een brief gekregen van de minister dat ze voor ‘ons’ als MAF
een uitzondering maken. Daar zijn we dankbaar voor.
Op kantoor zijn ook maatregelen getroffen. Zo zijn er bij de balie afzettingen
geplaatst zodat mensen afstand nemen. Mensen moeten buiten handen
wassen en ontsmetten. Zeker het grondpersoneel had veel contact met de
mensen en zodoende hebben we deze maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat er afstand bewaard wordt.
In het vliegtuig is er een scherm geplaatst tussen de cabine en de cockpit.
Zo is er geen rechtsreeks contact meer tussen de piloten en de patiënten of
passagiers. Patiënten proberen we zo ver mogelijk achterin het vliegtuig te
plaatsen. We zoeken dagelijks naar een weg om te blijven opereren binnen
de snel veranderende omstandigheden.

WONEN EN WERKEN IN SURINAME

Het was echt wel even wennen, maar inmiddels weten we aardig de weg in
Paramaribo. We zijn erg blij met ons huis. We hebben nog een aantal zaken
'verbeterd' om wat meer comfort te krijgen. Zo hebben we direct
muggengaas geplaatst om ervoor te zorgen dat we ook 's avonds de deuren
kunnen openhouden. Met de kinderen gaat het goed, ze genieten van het
vele buitenspelen. Linde gaf in het begin nog aan terug naar Nederland te
willen, maar inmiddels is daar geen sprake meer van. Ze wil graag in
Suriname blijven. Ook met Tieme gaat het goed. Hij begint aardig te praten
en het is fijn dat hij zich wat meer verstaanbaar kan maken. Doordat Jorine
erg aan huis is gebonden is het voor haar wel eens saai. Het is zoeken naar
wat we wel en niet kunnen ondernemen. Ook merken we dat door al de
coronatoestanden het gewenningsproces wat wordt belemmerd. Doordat we
veel thuis zijn kunnen we niet actief contacten leggen met de lokale mensen.
Voor Henk moet er een hoop werk verzet worden. Om binnen MAF Suriname
zelfstandig te mogen vliegen zijn Surinaamse vliegbrevetten nodig en
daarom zijn er diverse cursussen, trainingen en binnenkort een theorieexamen. Ook moet Henk nog ongeveer 100 uren vliegen mét een instructeur
en 5 landingen op elke baan in Suriname doen voordat hij zelfstandig mag
vliegen. De Surinaamse binnenlanden tellen zo'n 30 airstrips. Dit zou een
proces van zo’n 4 maanden zijn, maar omdat er nu veel vluchten uitvallen
zal dit wat langer gaan duren.
EEN IMPRESSIE, HENK VERTELT…

Zondag 29 maart: de telefoon gaat. Er is een patiënt op Djoemoe die naar
de stad moet. Een vlucht van een uur (enkele reis). Ik ga naar de basis,
maak samen met Remi het vliegtuig gereed en als de dokter gearriveerd is,
vertrekken we. Het weer is slecht. We stijgen op en korte tijd later vliegen
we in de wolken, zonder zicht dus. Bij aankomst vliegen we wat rond in de
hoop een opening in de wolken te vinden. Na een tijdje vinden we die. En
dan gaat het allemaal heel snel. Ik zet de daling in en moet daarbij alle
overwegingen in acht nemen die risico’s kunnen vormen. We hebben daar
hele mooie tools voor, die ik o.a. heb geleerd tijdens de standaardisatie. Als
piloot wil je graag een patiënt halen en je bent bereid om daarvoor risico’s
te nemen. Het is belangrijk om daarin niet té ver te gaan als de veiligheid in
het geding komt. We zetten de daling in en houden zicht op de grond. We
komen onder het wolkendek en vliegen ongeveer 100m boven de bomen. Ik
was eerder geweest op deze plek (onder goede weersomstandigheden),
maar nu ziet het er totaal anders uit. Lage bewolking, laag vliegen en weinig
zicht. We draaien naar de baan, maar ik voel me niet klaar voor de landing.
Ik besluit een extra rondje te vliegen en zet daarna de landing in. Veilig
komen we aan de grond. De patiënt ligt klaar op een brancard en wordt snel
ingeladen en van een infuus voorzien. Omdat we nog steeds het gat zien
waardoor we gedaald zijn, willen we zo snel mogelijk weer weg. We hebben
dit gat nodig om op veilige hoogte te komen, voor het vliegen zonder zicht.
Na een uur komen we aan bij de thuisbasis, waar de ambulance klaarstaat.
Met loeiende sirene vertrekt deze met de patiënt. Hier houdt het voor ons
op, we hebben ons werk gedaan. En dan stap je je huis weer binnen: de
kinderen aan het spelen, Jorine aan een bakje thee.. Het voelt alsof je een
andere wereld binnenstapt, fijn om weer thuis te zijn!
GEBEDS- EN DANKPUNTEN

Wilt u danken: dat we ons plekje in Suriname al aardig gevonden hebben.
Dat we als MAF een uitzondering hebben gekregen om de noodzakelijke
medische vluchten uit te voeren.
Wilt u bidden: voor creativiteit bij Jorine nu ze veel thuis is met de kids, voor
wijsheid binnen MAF om juist te handelen in de Coronacrisis.
……………

