
In Zuid Soedan heeft zorg voor de 

natuur en het milieu geen 

prioriteit. Nu wij weer een aantal 

weken in Nederland zijn scheiden 

we ons afval keurig, maar 

wanneer we weer in Zuid Soedan 

zijn gaat alles in één vuilnisbak 

(glas, batterijen, gft etc.). Dat 

voelt niet goed en we zouden het 

wel willen scheiden maar we 

kunnen het simpelweg nergens 

kwijt. De vuilnis ligt langs de weg, 

vaak zoeken mensen nog naar 

bruikbare spullen of eten en als 

iemand vindt dat de troep te veel wordt dan wordt 

het in brand gestoken. 

GASVRIJ WONEN? Koken gebeurt vaak op houtskool 

dat meestal gemaakt wordt van illegaal gekapt hout. 

Bovendien zijn deze vuurtjes erg gevaarlijk. 

Daarnaast zien wij dagelijks vrouwen takken 

verzamelen in onze buurt om op te koken omdat dit 

natuurlijk nog goedkoper is. Gevolg is dat het bos in 

snel tempo verdwijnt. 

GROENE ENERGIE? Sinds november is er voor het 

eerst elektriciteit in de hoofdstad. Nou ja… 20% van 

Juba heeft voor het eerst elektriciteit. Deze 

elektriciteit wordt door (milieuvervuilende) 

generatoren opgewekt, die ruwe olie als brandstof 

gebruiken. 

Milieu is waarschijnlijk de 

volgende fase van 

ontwikkelingshulp. In Zuid 

Soedan wordt nu hard 

gewerkt aan de eerste fase 

en daarin zien we wel 

ontwikkelingen. Sinds 

2017 zijn er nieuwe 

ziekenhuizen en klinieken 

gebouwd. Vanaf 2018 zien 

we ’s ochtends meer 

kinderen naar school 

gaan en we zien veel 

nieuwe scholen 

komen. Ook worden 

er betere huizen 

gebouwd en er komen nieuwe kerken... Kortom: er 

zijn veel positieve ontwikkelingen, maar het verschil 

met Nederland blijft nog groot, vooral als het gaat 

om het milieu. 

FOTO’S: een school bij ons in de buurt waar kinderen 

voor het eerst een schoollunch krijgen (de lichte 

haarkleur is een kenmerk van ondervoeding). 
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Kennen jullie dit lied? Dit lied geeft mij kracht, bemoediging en vertrouwen. Regelmatig ben ik (Corina) 
ergens anders, onze familie is niet altijd dicht bij elkaar. En juist wanneer ik met m’n team ergens in 
“the middle of nowhere” ben voor een verzoeningsworkshop dan zijn de sterren en de maan heel 
duidelijk te zien: geen afleiding van stadslicht en lantaarnpalen (er is daar geen elektriciteit) dus het is 
echt heel donker. Vaak herinner ik mij dan dit lied en dan weet ik dat God, de Schepper van de hemel 
en de aarde en van ieder van ons, weet wie en waar we zijn. Dezelfde maan en sterren schijnen (nu of 
op een ander moment) ook over mensen die mij lief zijn. 

Dan mijmer ik een beetje verder en komt het volgende beeld in me naar boven: in een vliegtuig, als we 
boven de wolken vliegen, zie ik zo’n witte/grijze wolkendeken. De zon is een beetje dichterbij en de 
aarde daar beneden. Dan is het heelal oneindig en de aarde zo nietig en klein. Ik bedenk dan dat de 
Schepper van deze hemellichamen niet alleen de mensen die mij lief zijn kent, maar alle mensen van 
nu, die uit het verleden en de mensen die nog komen zullen. Hij kent en ziet hen en wil zich met 
iedereen verzoenen. 

Dan wordt mijn God zo groot en almachtig; onbeschrijfelijk. Wat bijzonder dat deze God mij eens riep 
en dan ergens midden in Afrika Zijn vertrouwen aan mij openbaart door deze beelden van Zijn 
schepping. 

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2020 
Bastiaan & Corina de Waal 

Zie ik sterren aan de hemel staan, 

aan de donkerblauwe lucht de maan, 

is het of de nacht mij noemt, 

de naam van een machtig God. 

 

Deze God die aard’ en hemel schiep, 

is dezelfde God Die mij eens riep, 

uit Zijn duister tot het heerlijk licht, 

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag 

 

en die Zijn liefde voor mij openbaart, 

mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 

elke dag mij in Zijn hand bewaart, 

hoe groot is God voor mij! 



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.  

MAF Nederland bestaat 40 jaar en heeft samen met de MAF Business Club een grote actie op touw 

gezet om een extra vliegtuig voor Zuid Soedan te werven en dat is gelukt! 

In de afgelopen weken werd het toestel vol dankbaarheid getoond aan de Nederlandse achterban die 

de aanschaf mogelijk maakte. Het vliegtuig deed vliegveld Midden-Zeeland en vliegveld Teuge aan. 

Het werd bewonderd door de MAF Business Clubleden, door andere donateurs en vele vrijwilligers. 

Wij hebben verschillende presentaties gegeven over het programma van Zuid Soedan en de impact die 

dit vliegtuig zal hebben op het land. Na onze presentatie werd steeds een grote kring om het toestel 

heen gemaakt om in gebed God te danken voor de vrijgevigheid van zoveel mensen in Nederland en 

om Hem te vragen het toestel te gebruiken om men-

sen in de afgelegen gebieden van Zuid-Soedan te 

bereiken met Zijn liefde. 

Foto rechts: vliegveld Midden-Zeeland 

Foto onder: onthulling vliegtuig in Teuge 

'en Hij is een 

verzoening 

voor onze 

zonden, en 

niet alleen 

voor de onze, 

maar ook 

voor de zond-

en der gehele 

wereld'. 

1 Joh 2:2 

Extra vliegtuig voor Zuid Soedan - Cessna 208 Grand Caravan 

MAF Business Club is een vriendenclub die sterk betrokken is bij MAF. Heeft uw interesse klik op 

de link hieronder.  Meer dan 189 bedrijven gingen u als deelnemer voor! 

https://www.mafbusinessclub.nl 

https://www.linkedin.com/company/maf-business-club/  

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


Vanuit de Thuisfrontcommissie 

“Hulp in fasen”. Het is herkenbaar dat de verschillen tus-

sen Zuid-Soedan en Nederland heel groot zijn, op velerlei 

gebied en met heel grote gevolgen voor de mensen. Het 

is bemoedigend dat Corina & Bastiaan zich geroepen 

weten daar belangrijk werk te doen: hulpverlening en 

verspreiding van het evangelie. Levens reddend en le-

vens vernieuwend. 

Onlangs sprak ik Bastiaan & Corina, juist in de week 

nadat op 12 november de deadline was verlopen voor 

het vormen van een nieuwe regering. Opnieuw werden 

de voornemens om een nieuwe regering te vormen geen 

werkelijkheid. Een spannende tijd, want dan slaat zo de 

vlam weer in de pan. Gelukkig is de deadline 100 dagen 

doorgeschoven tot half februari. Het lijkt er op dat de 

leiders van de beide partijen hun eigen belang hoger 

hebben dan dat van het volk. Menselijkerwijs gesproken 

wordt vrede dan heel moeilijk, zo niet onmogelijk. We 

hebben pas herdacht dat 30 jaar geleden de muur tussen 

Oost- en West-Duitsland viel. Dit herinner ik mij als een 

rechtstreeks ingrijpen van God, uiteraard door mensen 

heen. God gebruikte toen Gorbatsjov en anderen. 

Laten we bidden om een machtig ingrijpen van God in 

Zuid Soedan, zodat er echt vrede komt. Bid u mee? Wat 

bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. 

We zijn ook als TFC heel dankbaar voor alle gebeden en 

bijdragen in het afgelopen jaar, voor Bastiaan en Corina 

en hun gezin. 

Jan Maljaars, voorzitter TFC 

DEZE NIEUSWWBRIEF IS MEDE MOGELIK GEMAAK DOOR: 


