
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart verhuisden 

we het MAF kantoor naar een locatie bij het 

vliegveld. Dit was precies in het weekend dat de 

eerste gevolgen van de coronacrisis in Zuid 

Soedan zichtbaar werden. Het luchtruim werd 

gesloten en internationale vluchten werden 

geannuleerd. Tijdens de verhuizing moesten we 

beslissen: blijven we in Zuid Soedan of gaan we 

weg? Er was te weinig informatie om een 

weloverwogen beslissing te kunnen nemen. We 

weten dat er in Zuid Soedan geen goede 

medische klinieken zijn en we hoorden dat er 

maar maximaal vijf  beademingsapparaten 

beschikbaar waren. Bovendien gingen de 

grenzen met Kenia en Oeganda op slot en 90% 

van onze voorraden komt daar vandaan. We 

kozen ervoor om toch te blijven. Terugkijkend 

zien we dat deze beslissing door Hogerhand 

geleid is; we kregen de mogelijkheid om onze 

vliegtuigen in te zetten om organisaties te 

helpen met het bestrijden van het coronavirus in 

afgelegen gebieden. We hebben alle 

voorzorgsmaatregelen getroffen, inclusief de 

anderhalve meter- regel. Onze lokale 

medewerkers doen goed hun best tijdens 

werkuren maar over het algemeen worden de 

regels massaal genegeerd in Zuid Soedan. Door 

de slechte economische omstandigheden 

hebben mensen geen andere keuze dan dicht op 

elkaar te wonen.  

Hoewel we dankbaar zijn dat we vluchten 

kunnen uitvoeren, vliegen we maar ongeveer 

een derde  van wat we normaal vliegen. Helaas 

zullen de gevolgen van de crisis nog jaren te zien 

zijn, omdat bijvoorbeeld vele 

vaccinatiecampagnes en ander projecten 

geannuleerd zijn. Als de financiële ondersteuning 

vanuit rijkere landen ook nog verminderd, dan 

ontstaat er een flinke terugval in de ontwikkeling 

van Zuid Soedan. 

FOTO: Hieronder een foto van COVID-19 test die we 

hebben opgehaald en naar de hoofdstad Juba 

hebben gevlogen. Deze COVID-19 monsters zijn in de 

luchtvaart geclassificeerd als gevaarlijke stoffen. 
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Hallo allemaal, hier een stukje van mij. Ik ben sinds 
maart al in Zuid Soedan. In verband met corona moest 
de school sluiten en in 3 dagen moest iedereen van de 
school naar huis reizen. Gelukkig is dit gelukt want een 
paar dagen later sloot Kenia en Zuid Soedan zijn 
grenzen met andere landen. Mijn lessen volg ik nu 
online en dit zal blijven tot en met de kerstvakantie. 
Dat is wel jammer want ik mis mijn vrienden en alle 
sportactiviteiten nu ik zo een lange tijd school online 
heb. Maar gelukkig ben ik bij mijn ouders thuis. 

DAAN’s HEADLINES 

 In enkele landen waar MAF aanwezig is kan door de coronabeperkingen nog helemaal niet gevlogen 

worden, dus we zijn dankbaar dat MAF met onze vliegtuigen in Zuid Soedan kan bijdragen aan de 

hulpverlening. Veel vluchtaanvragen zijn voor vrachtvluchten, maar ook soms voor passagiers. Een 

volle bezetting is niet mogelijk door de anderhalve meter-maatregel. Toestemming krijgen van de 

verschillende afdelingen van de lokale overheid kost heel veel papierwerk. Voor elke vlucht zijn en-

kele medewerkers fulltime bezig om de handtekeningen en stempels te krijgen en om uitzonder-

ingen goedgekeurd te 

krijgen. 

De vliegtuigen kunnen 

niet in Zuid Soedan 

onderhouden worden en 

dus wisselen wij onze 

vliegtuigen met MAF Ke-

nia, die ze in Nairobi 

onderhouden en re-

pareren. Dit is een 

ingewikkeld proces, want 

we moeten van zowel de 

Zuid Soedanese als van 

de Keniaanse autoriteiten 

toestemming krijgen.  

Dit kost tijd, loopt niet altijd synchroom en de toestemmingen hebben maar een geldigheid van een 

aantal dagen. Het is dus altijd spannend of beide toestemmingen op tijd komen. Als dat niet zo is, 

moet het proces opnieuw worden gestart. De eerste keren duurde het bijna 3 weken voor we toes-

temming hadden om te vliegen en de laatste keer was dat 

maar 4 dagen dankzij de vele goede relaties die ons team 

heeft opgebouwd in de jaren dat MAF in Zuid Soedan 

aanwezig is. 



 

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.  

In de afgelopen weken werden we regelmatig wakker gehouden door huilende vrouwen,  

tromgeroffel, gezang en andere luide geluiden. Dit betekent dat er iemand is overleden. Het is 

soms een indringend en hartverscheurend geluid waaraan je hoort dat de mensen verdrietig 

zijn en hun emoties uiten over het verlies van een dierbare. Het is een soort nachtwake waarin 

mensen de familie bezoeken en bijstaan in het rouwproces. Tijdens deze dagen en nachten 

wordt er van de rouwende familie verwacht dat er genoeg eten en drinken is voor alle mensen 

die langskomen. Er heerst ook een traditie dat de kwade geesten in de nacht moeten worden 

verdreven. Daarbij wordt aardig wat alcohol gedronken, waardoor deze ‘nachtwake’ erg 

luidruchtig kan worden tegen het begin van de ochtend. Tijdens deze dagen wordt er van de 

rouwende familie verwacht dat ze een geit of koe slachten om te delen met de bezoekers. Of 

het een koe of een geit is, is afhankelijk van de belangrijkheid van de overledene in de familie 

of buurt en ook de economische staat van de familie speelt hierbij een rol.  

Het betekent ook dat we als buren worden verwacht om aanwezig te zijn bij de ‘Last pray-

ers’ (zo wordt dat genoemd). Dit is de laatste bijeenkomst. Deze vindt overdag plaats en er zijn 

een geestelijk leider en hoofd van de familie aanwezig. De overledene wordt herdacht, de 

geestelijk leider houdt een overdenking en er worden een aantal liederen gezongen. Ook 

wordt er geld ingezameld voor alle onkosten rondom de dagen en nachten van rouwen. Er 

wordt met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.  

Bastiaan en ik zijn in afgelopen weken verschillende malen naar ‘Last prayers’ 

geweest. De doodsoorzaak was nooit het coronavirus. Bij drie van de vier begraf-

enissen was de doodsoorzaak geweld: een moeder door huiselijk geweld twee an-

dere jonge vrouwen door gewapende overvallen tijdens het reizen over de weg.  

Sinds half februari is er geen regionale overheid in de provincies waardoor er een 

soort anarchie heerst in vele afgelegen gebieden. Het aantal overledenen aan 

COVID-19 is lager dan het aantal dat overlijdt door geweld in Zuid Soedan. 

De komende tijd wordt een nog veel hoger sterftecijfer verwacht omdat ook het 

malariaseizoen gaat beginnen. Voor veel mensen in Zuid Soedan zijn er grotere le-

vensbedreigingen dan het coronavirus: geweld, overstromingen, malaria en geen 

inkomen zijn op dit moment dodelijker en hebben een hogere prioriteit dan het opvolgen van 

de opgelegde coronamaatregelen van de overheid. Regels als anderhalve meter afstand 

houden en mondkapjes gebruiken worden door het merendeel van de mensen niet opgevolgd, 

waardoor er heel veel mensen worden besmet of dat al zijn. 

Leer mij Uw 

welbehagen te 

doen, 

want U bent 

mijn God. 

Laat Uw goede 

Geest mij lei-

den in een 

geëffend land. 

Psalm 143:10 

We willen iedereen hartelijk danken voor de ondersteuning want zonder uw hulp kunnen wij ons werk 

niet doen. Hartelijke groet, Bastiaan & Corina de Waal 

LAST PRAYER’S 

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


Vanuit de TFC 

Wat is er wereldwijd in enkele maanden veel gebeurd, onvoorstelbare dingen. De hele wereld is de ban van het 

Corona virus. Zover ik kan zien een onderdeel van de weeën die aan de wederkomst van de Here Jezus vooraf-

gaan. Ook de gevolgen van de klimaatverandering zijn in Zuid Soedan merkbaar, in verwoestende stortregens 

en stormen. 

In een land als Zuid Soedan zijn de indirecte gevolgen van het virus veel ingrijpender dan de directe. In deze 

nieuws brief worden enkele facetten van de gevolgen genoemd waar Bastiaan en Corina en hun gezin mee te 

maken hebben. Voor Daan is het een hele opgaaf zoveel maanden zonder vrienden en dan online lessen 

moeten volgen. 

Wanneer u vaste sponsor bent heeft u gemerkt dat MAF een noodoproep heeft gedaan voor een extra bijdrage. 

Dank als u daaraan heeft bijgedragen. Bij uitzondering wil ik u vragen om biddend te overwegen wat u kunt 

bijdragen om MAF ook in Zuid Soedan in de lucht te kunnen houden? Voor het rekeningnummer zie de vorige 

pagina. 

We danken u voor uw steun via gebed en financieel, wilt u hiermee doorgaan? 

Jan Maljaars, voorzitter TFC 


