
Jacob is een regelmatige  passagier van MAF in Zuid 

Soedan. Hij werkt bij Sudan Evangelical Mission 

(SEM) en samen met lokale medewerkers probeert 

hij personen met een beperking of een specifieke 

zorgbehoefte op te sporen in afgelegen gebieden. 

Soms bezoeken ze hutten en kijken letterlijk in 

donkere hoeken. Als ze mensen vinden vragen   ze 

toestemming  om te mogen helpen aan familie en 

overleggen dan met de buurt voor een gezamelijke 

aanpak. Een voorbeeld: 

Driewieler & krukken 

Vaida James is gezond 

geboren maar kreeg een 

ernstige vorm van 

malaria op de leeftijd 

van 2 jaar waardoor 

haar benen niet meer 

goed functioneren. 

Jacob vond haar in 2014 

toen ze 12 jaar was in 

huis (hut)  

Ze was nog 

nooit naar 

school 

geweest. Na 

het geven 

van krukken en training kon ze van en naar 

school lopen, maar ze deed een uur over de 2 

kilometer op de krukken en de reis was elke 

dag wel pijnlijk. Nu is ze 16 en heeft ook een 

driewieler waarmee ze  bijna overal kan 

komen. 

  

In Zuid Soedan is het niet eenvoudig om een 

driewieler een andere hulpmiddelen het land 

in te krijgen. 

Een medewerker zegt: “ Tijdens het 

regenseizoen is het het moeilijkst. De regen 

maakt de wegen onbegaanbaar en de 

begroeiing is een prima schuilplaats voor 

overvallers. De onderdelen & hulpmiddelen 

kunnen alleen vervoerd worden wanneer we 

horen dat de weg veilig is. Maar zelf dan 

vermijden onze medewerkers lange ritten 

over de weg. Maar vliegen we veilig met 

MAF.” 
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Fam de Waal  

Zuid Soedan 

“Een van de obstakels voor gehandicapte personen op weg naar een beter leven is de houding van hun 

omgeving. Familie houdt hen  uit het zicht om beledigingen te voorkomen.”- Jacob Danger Brown 
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Tropenjaren 
Na 9 jaar in afrika gewoond en gewerkt te hebben kijken we er erg naar uit om weer naar Nederland te komen, en 

in het bijzonder omdat we deze keer langer blijven. Soms vragen mensen of het hete klimaat het zo zwaar maakt, 

maar daar wen je echt wel aan en dit zouden we eigenlijk juist niet willen missen. Het zijn andere dingen zoals elke 

dag om zeven uur s’avonds binnen moeten zijn, het onderlinge wantrouwen (ook naar ons toe), het zien van een 

kleine rijke ‘elite’ die (letterlijk) over lijken gaan om zichzelf te verrijken, met als gevolg dat echt miljoenen mensen 

onder barre omstandigheden moeten leven. Wat we ook moeilijk vinden is  wij met onze efficiënte westerse 

arbeidsethos elke dag hard aan de slag gaan; dat botst vaak met de Afrikaanse cultuur waardoor het ons juist nog 

meer energie kost. Ook de voortdurende dreiging van overvallen of het uitbreken van oorlogs geweld vallen ons 

zwaar.  

We doen ons werk graag en het  is dankbaar werk maar het is wel zwaar, dus we kijken uit naar ons verlof. 12 Juli 

is de diploma-uitreiking van onze oudste zoon Rick, daarna zal hij naar Nederland gaan voor zijn vervolgstudie. Dat 

is voor ons de belangrijkste  reden om langer in Nederland te blijven zodat wij hem kunnen ondersteunen bij het 

‘inburgeren’  Rick is vertrokken uit Nederland toen hij in groep 5 van de basisschool zat en hij is nu 19 jaar. Hij 

heeft veel wereldwijde  levenservaring, maar op je eigen benen gaan staan in een land dat je niet goed kent 

(terwijl je ouders in een ander continent wonen) is een grote stap. 

We willen deze periode in Nederland (half juli t/m begin november) daarnaast gebruiken om te delen van onze 

missie in Zuid Soedan; hieronder vindt u een aantal data & locaties. Neem ook gerust contact met ons op om ons 

uit te nodigen voor een presentatie (famdewaal1@hotmail.com) 

donderdag 6 September — TEUGE 

Presentatie MAF vliegdag 12:00-19:00 

dinsdag 11 September — MIDDELBURG 

Presentatie Senioren contact Ontmoetingskerk  

woensdag 19 September — VLISSINGEN 

Presentatie St. Jacobskerk 19:30 

zaterdag 22 september—Middelburg 

aanwezig op de startdag De Ontmoeting 

dinsdag 25 September — MIDDELBURG 

Presentatie Ontmoetingskerk 19:30 

dinsdag 9 oktober — THOLEN 

Presentatie Profielnorm  18:30 (MAF Business Club)  

zondag 14 oktober — KOUDEKERKE 

Presentatie tijdens dienst Michaëlskerk 10:00 

dinsdag 16 oktober — MELISKERKE 

Presentatie Dorpskerk (Odolphuskerk) 19:30 

American High School Diploma uitreiking Rick  

  12 juli in Kenia 



De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie de Waal. 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 Bastiaan & Corina als supporter wilt 

ondersteunen dan kunt u zich aanmelden via de website van www.maf.nl. Wijzigingen (adres, email supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl . 

Voor giften: rekeningnummer NL09ABNA0565419897 tnv MAF Nederland o.v.v. Steunfonds De Waal.  

Hartelijke groet, Bastiaan Corina, Rick, Jeroen & Daan de Waal 

 

 

Soms gaat er weleens iets mis met het boeken van een ticket. Deze vrijdagsmorgen zijn we vroeg uit de veren 

om op tijd te kunnen vertrekken naar Nairobi. We hebben er reuze zin in, gezellig een lang weekend met 

onze jongens! Aangekomen bij het kantoor komen we erachter dat we niet op de passagierslijst staan. Wat 

nu? Laten we gewoon naar het vliegveld doorrijden en kijken of er nog ergens anders vrije stoelen zijn. En ja 

hoor, bij de incheck balie kunnen we zo 2 tickets kopen! 

Omdat er ‘iets mis’ is gegaan met het verbouwen van de oude terminal, bestaat dit vliegveld  al twee 

jaar uit twee grote tenten en in een hoekje zien we dat ook soldaten (die gaan vliegen) grondig 

worden na gekeken: wapens op de balie, zakken leeghalen. En dan ineens BENG....een hele harde 

knal....en dan een paar seconden stilte . Dan gaat bijna iedereen lachen.... waarschijnlijk ging er een 

geweer af bij het controleren. Jja dat gebeurt. Zo te zien heeft de kogel niemand geraakt dus er 

wordt voor de rest geen aktie ondernomen en het leven gaat gewoon weer verder. En ondertussen 

kopen wij een last-minute ticket (45 minuten voor vertrek) om in Kenia te komen. Flexibilteit en 

veerkracht zijn sterke punten van Afrika! 

Hoera we leven in Afrika,  

 MAF heeft 128 vliegtuigen operationeel in 27 landen.  

 MAF vloog meer dan 38.000 uren in 2017.  

 Meer dan 58.000 vluchten zijn uitgevoerd door MAF in 2017, met 157.000 passengiers and bijna 6 miljoen kg vracht 

(passagiers baggage niet meegerekend).  

 MAF vloog meer dan 8.3 miljoen kilometers in 2017 – meer dan 207 keer rond de evenaar.  

 MAF heeft meer dan 1.250 medewerkers in de wereld.  

 MAF vliegt ongeveer voor 2.000 organisaties.  

 MAF vloog het afgelopen jaar naar meer dan 1.400 bestemmingen wereldwijd.  

 MAF vloog meer dan 22.200 kilometer per dag.  

 MAF vloog 160 vluchten per dag, bijna 7 vluchtten per uur.  

 Elke vier en halve minuut stijgt er een MAF vliegtuig op of landt er een  ergens in de wereld. 

 Per dag vliegt MAF ongeveer 107 uur.  

MAF Worldwide 2017 

Wees 

verheugd 

door de 

hoop die u 

hebt, wees 

standvastig 

wanneer u 

tegenspoed 

ondervindt, 

en bid on-

ophoudelijk. 

Rom 12:12  

http://www.maf.nl
mailto:adres@maf.nl


VANUIT DE THUISFRONT COMMISSIE 

Deze nieuwsbrief verschijnt kort voor het verlof van Bastiaan 

en Corina met hun zonen Rick, Jeroen en Daan.  Dit verlof is 

een sabbatical van 3 maanden. Ze schrijven dat dit mede is 

om hun zoon Rick te begeleiden bij het inburgeren in 

Nederland. 

Tropenjaren hebben ze achter de rug. Voor ons moeilijk voor 

te stellen hoe hun leven in de praktijk er uit ziet. De vele 

onzekerheden waar ze dagelijks mee te maken hebben, de 

vele beperkingen die ze ervaren. De maar eindeloos 

voortslepende burgeroorlog waar geen eind aan lijkt te 

komen. En toch……,  ze schrijven, “we doen ons werk graag, 

het is dankbaar werk”. 

Werk dat van ons als achterban, voortdurend gebed vraagt.  

Heeft u/jij de informatie via de nieuwsbrieven regelmatig 

gevolgd? 

Dan kunnen we weten dat het voor hen een hele opgaaf is 

om hun werk In Zuid Soedan te doen. Heeft u/jij dat nu ook 

dat je dan soms wel eens even daar zou willen kijken hoe het 

er toegaat? Of vergeten we de beelden die het geheel 

oproept liefst zo gauw mogelijk? Zou u/jij ook graag eens uit 

hun eigen mond willen horen waarom ze dit werk eigenlijk 

doen? Wat hun drive is? Hoe ze het vol kunnen houden? Dan 

zijn er de komende maanden verschillende momenten 

waarop u/jij hen live kunt ontmoeten en aanspreken. Laten 

we als achterban ons meeleven en betrokkenheid tonen 

door aanwezig te zijn bij bepaalde ontmoetingsmomenten! 

NEEM DIE KANS WAAR! Zie de agenda in deze nieuwsbrief. 

Als TFC wensen we Bastiaan en Corina, Rick, Jeroen en Daan 

een hele fijne tijd in deze periode. 

Jan Maljaars 

Voorzitter TFC 


