
In het eerste kwartaal van 2020 hebben er twee 

Peace & Reconciliaton Workshops 

plaatsgevonden: één in Yambio en één in 

Rumbek. Yambio had ons team voor de tweede 

keer uitgenodigd en deze keer namen 

kerkleiders en leiders uit de gemeenteraad deel. 

De tweede workshop in Rumbek was voor ons 

team in een nieuw gebied, met andere mensen 

andere gewoonten. De  eerste ontmoeting met 

de kerkleiders in Rumbek vond plaats in januari. 

We hadden hen gevraagd wanneer de 

ontmoeting plaats kon vinden, waarop zij 

belden: ‘Kom je morgen met je team?’ Een 

weekje later arriveerde ons Peace & 

Reconciliation Safari team in Rumbek.   

Het was best spannend;  Rumbek is de 

hoofdstad van provincie Lakes, de thuisbasis van 

de dominante Dinka-stam. De stad is omringd 

met dorpen met daartussen grote kuddes met 

vee  . In de hele geschiedenis van de Dinka tot 

aan vandaag de dag, zijn runderen de bron van 

welvaart en politieke, economische en sociale 

invloed. Door burgeroorlog en armoede worden 

de veekampen vaker en met steeds meer 

geweld overvallen. Dit heeft weer gevolgen voor 

de wraakcultuur die er toch al heerst in de Dinka

-wereld. Overvallen op dorpen waarbij huizen 

worden verbrand, mannen die worden 

vermoord, vee dat wordt gestolen…. Deze 

dingen zijn regelmatig in het Zuid Soedanese 

nieuws en er is er een cirkel van geweld 

ontstaan die een voedingsbron is voor de 

wraakcultuur.  

Verschillende mannen wonen al lange tijd niet 

bij hun eigen gezin. Ze zijn gevlucht omdat ze 

vrezen voor hun leven; het kan zomaar  dat er een 

clan een aanval opent op een andere clan (dorp) en 

alle mannen vermoordt uit wraak.   

“Het woord VERGEVING is aan het uitsterven in de 

Dinka taal” vertelde de bisschop. “Kinderen worden 

van jongs af aan geleerd om terug te doen wat de 

ander jou heeft aangedaan. ‘Sorry’ leren zeggen 

komt in de opvoeding niet voor. Wraak is ‘de 

oplossing’ wanneer er iets is gebeurd. Vergeving 

hoort niet meer thuis in deze cultuur en dit speelt al 

generaties lang.”  
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“Het woord VERGEVING is aan het uitsterven ...” 



 

Jezus leert ons ‘liefde’, waarin respect, vergeving vragen en vergeven centraal staan. Vele Dinka-
mensen kennen deze liefde niet. Wat een opdracht en een uitdaging om dan te gaan vertellen over de 
Liefde die onze God ons heeft voorgeleefd en waarin spijt betuigen en vergeving centraal staan om de 
relatie tussen God en de mens en die van mens tot mens te herstellen. En om wraak aan God over te 
laten in plaats van zelf te vergelden. Wraak wordt vervangen door vergeving.  

Twee dagen voordat de workshop begon werd een dorpshoofd vermoord door veehoeders uit een 
naastgelegen dorp. Het slachtoffer en de daders behoorden tot dezelfde stam, maar kwamen uit 
verschillende clans/families. Een aantal deelnemers aan de workshop kwam uit deze twee dorpen. Op 
de laatste dag heeft een tweetal vergeving gevraagd aan de dorpsbewoners van het vermoorde 
dorpshoofd en zij hebben vergeving ontvangen.  

Ook werd er vergeving gevraagd door de mensen uit het getroffen dorp aan de mensen uit het dorp 
van de daders omdat er eerder overvallen werden gedaan vanuit hun dorp. Dit zijn bijzondere en 
dankbare momenten en de eerste stappen naar verzoening zijn gezet.  

Na vier intensieve workshopdagen namen we afscheid van zestig enthousiaste mensen.  Met blije 
gezichten en certificaten in hun handen vertrokken ze naar huis. Het hete, droge en stoffige klimaat 
met een temperatuur van 40 graden maakte dat we vermoeid maar voldaan de volgende dag met het 
MAF vliegtuig terug vlogen naar ons huis in Juba. 

2019 een record jaar voor MAF Zuid Soedan. 

In 2019 hebben we een record aantal passagiers gevlogen van in totaal 8.483, bijna 2.500 meer dan in 
2018. Ook de luchtvracht is weer toegenomen: in 2019 vlogen we 148.310 kilo naar afgelegen 
gebieden. We hebben er dit jaar een nieuw vliegtuig voor twaalf personen bijgekregen, dus we kunnen 
door blijven groeien. Helaas hebben we veel technische tegenvallers gehad met het kleine 
driepersoons vliegtuig. Dit komt waarschijnlijk doordat de condities voor vliegtuigen hier in Zuid 
Soedan zwaar zijn en daardoor heeft het kleine vliegtuig meer onderhoud nodig dan verwacht. In Zuid 
Soedan zelf zijn er geen mogelijkheden voor onderhoud dus dat gebeurt in Kenia of Oeganda. Dit 
kleine vliegtuig is juist zo gewild bij kleinere (zendings-)organisaties en we willen juist hen ook graag 
helpen. Daarom gaan we andere opties onderzoeken. 

Op dit moment dat wij de nieuwsbrief schrijven zijn er nog geen bevestigde Coronavirus gevallen in 
Zuid Soedan maar we verwachtten dat dit ook een hele grote invloed gaat hebben. Er zijn maar een 
paar medische klinieken in het land.  



Verhuizen van MAF kantoor in Juba. 

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.  

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart hebben we ons kantoor verhuisd. We hadden altijd een klein ‘check-

in kantoor’ bij het vliegveld zelf en een groot kantoor bijna vier kilometer verderop. Nu willen we ie-

dereen bij elkaar hebben (ongeveer 55 mensen). Tot 2018 was ons kleine ‘check-in kantoor’ op het 

vliegveld zelf, maar de laatste zes jaar moesten we vier keer onverwachts binnen 24-uur verhuizen. Na 

vier keer op straat te zijn gezet waarbij we letterlijk passagiers en koffers moesten wegen op de straat 

J zijn we op zoek gegaan naar een lange termijnoplossing . In 2018 hebben we een nieuwe locatie ge-

vonden aan de rand van het vliegveld en daar hebben we eerst anderhalf jaar ons kleine ‘check-in kan-

toor’ gehad. Een paar maanden geleden hebben we een contract getekend om vier keer zoveel ruimte 

te huren. De eigenaar van het pand is een Zuid Soedanees die een aantal jaren geleden als vluchteling 

in Nederland is geweest, hij heeft zelfs een  Nederlands paspoort. 

Rick, Jeroen en Daan: wie wat waar? 

Onze oudste zoon Rick is in zijn tweede jaar in Nederland, hij werkt bij Slagerij Wisse 

in Meliskerke en wil in september een studie gaan volgen aan de Hogeschool Zeeland. 

Voor onze tweede zoon Jeroen is het zijn eerste jaar in Nederland en hij studeert op de Uni-

versity College Roosevelt in Middelburg. Rick en Jeroen zijn buren in een studentenhuis in 

Middelburg met heel veel internationale studenten. Met hun internationale achtergrond past 

dit erg goed en ze hebben het erg naar hun zin. Onze jongste zoon Daan zit op de boarding 

school in Kenia, hij heeft het naar zijn zin en houdt veel van sporten. Als alles goed gaat zal hij 

in de zomer van 2022 zijn opleiding in Kenia afronden. 
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Vanuit de TFC 

We zijn God dankbaar dat Hij het zo heeft geleid dat er op 22 februari in Zuid Soedan een nieuwe regering is ge-

vormd. Er is dankbaarheid, tegelijk is het nog heel broos. Dit vraagt gebed voor een constructieve inzet en onder-

ling vertrouwen van de partijen 

Mooi te lezen dat Corina met haar team op lokaal niveau bijdraagt aan het afbreken van muren van onderlinge 

haat en wraak.  In de workshops wordt de Bijbelse boodschap van verzoening gebracht. Daarnaast geeft ze 

trainingen om met trauma’s te leren omgaan. Wat een zegen dat er dan zelfs in enkele dagen voorbeelden van 

onderlinge verzoening te zien zijn. Zo machtig is het Woord van God en de werking van de Heilige Geest. Intensief 

maar ook bijzonder waardevol werk. 

Bastiaan is als program-

ma manager de spil van 

het MAF-team. Hij ver-

telt met dankbaarheid 

dat de vloot is uitge-

breid. Er is sprake van 

een gestage groei. Zij 

zien uit naar blijvende 

vrede voor het land na 

jarenlange burgeroor-

log. 

Dank voor uw steun 

door gebed en financieel 

support. Wilt u daar als-

tublieft mee doorgaan? 

Jan Maljaars, voorzitter 

TFC  


