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We genieten  
van ons  

kleine kereltje

Nog vier maanden
“Eind januari, over vier maanden”, luidt het antwoord 
op de vraag wanneer we denken te vertrekken. Vier 
maanden, dat is helemaal niet lang meer. Zeker niet 
als je kijkt naar de maanden die reeds voorbij zijn. 
Maar het voelt nog wel verder weg dan vier maanden. 
Gelukkig maar, want het zou niet goed zijn om daar nu 
al te veel mee bezig te zijn. Natuurlijk hebben we een 
planning en moet er nog een hoop gedaan en geregeld 
worden, maar: stap voor stap. Zo hebben we het vanaf 
het begin gedaan en dat werkt het best.

We mogen in deze nieuwsbrief bijzonder verblijdend 
nieuws vermelden: de geboorte van onze derde zoon 
Koen! Heel erg bedankt voor al het meeleven! Weer 
een zegen erbij. Ook weer een “zorg” erbij. En ook 
weer een ziel erbij... Afgezien van wat ongemakken 

en slaapgebrek gaat het 
gelukkig goed. We gaan 
er van uit dat we dat later 
wel weer goedmaken. We 
genieten van ons kleine 
kereltje. De jongens niet 
minder trouwens. Dat is 
erg leuk om te zien, maar 
ook wel eens spannend. 
Bijvoorbeeld als er even 
gecontroleerd moet 
worden of hij al tandjes 
heeft...

Joas en Tom halen herinneringen op met fotoboek van Engeland

Het eerste van vele formulieren

Goede voorbereiding  op warmer klimaat!

Koen!Onze scheurkalender thuis

D.V. 3 oktober houden we een gemeente

avond in Krabbendijke. Aanvang 19.30 uur. 

Iedereen van harte uitgenodigd.



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van de 
familie van Weele. De verzending van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuis-
frontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop 
& Rianda als supporter wilt ondersteunen, 
dan kunt u zich aanmelden via de website 
www.maf.nl
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag 
etc.) kunt u doorgeven aan
adres@maf.nl of aan MAF Nederland, 
Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daar-
bij dat het om de familie van Weele gaat.

Joop en Rianda van Weele
Poststraat 5, 4413 CJ  Krabbbendijke
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen
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Administratie en procedures 
tijdens de vlucht

Vliegopleiding
De vliegopleiding gaat voorspoedig. MAF eist volledig opgeleide 
beroepspiloten. Dat houdt in dat er drie brevetten gehaald moeten 
worden: Privébrevet, Instrument Rating en het commerciële brevet. 
Daarnaast zijn er nog aanvullende MAF trainingen en specialisaties 
voor de specifieke omstandigheden straks in het uitzendgebied. Het 
eerste brevet had ik al. In de vorige nieuwsbrief schreven we over 
de Instrument Rating. Nu, deze is inmiddels met positief resultaat 
afgerond! Erg blij en dankbaar wederom. Het was een behoorlijk 
intensieve training met veel nieuwe dingen. Je leert letterlijk vliegen 
op een ander niveau. Na een pauze van twee weken ben ik daarna 
begonnen aan het derde en laatste brevet: het Commerciële Brevet. Je 
vliegt dan met een wat sneller en ingewikkelder te bedienen vliegtuig. 
Ook wordt meer nadruk gelegd op “netjes” vliegen en het omgaan 
met passagiers. Vergelijk het met het afrijden voor je rijbewijs met 
een erg strenge examinator, waarbij 80 km/h ook echt 80 km/h is en 
niet 82 km/h. Ook de timing moet kloppen. Vertrek- en aankomsttijden 
worden vooraf berekend en er wordt zo exact mogelijk gevlogen. Tot 
op tien seconden nauwkeurig. En uiteraard komen ook weer de nodige 
typische “MAF situaties” voorbij tijdens de lessen. Zo had ik onlangs 
ineens tijdens een vliegles een passagier die onwel werd, terwijl 
de andere passagier zich wat paniekerig ging gedragen. Uiteraard 
nagespeeld, maar het geeft plots een hoop extra werkdruk en vergt 
een snelle omschakeling. Maar vooral ook erg leuk en verrijkend. 

Het maakt ons ook duidelijk dat we dit alles alleen kunnen doen 
als je het samen doet. Terwijl ik dagen en nachten weg ben, houdt 
Rianda het gezin draaiende. We hadden het er onlangs nog over met 
een echtpaar op verlof; onderschat de taak van de vrouwen niet! Niet 
alleen straks, maar ook nu al in de voorbereidingen. We mogen dit 
echt samen doen. 

Begin september hopen we de vliegopleiding op Teuge af te ronden, 
afgezien van wat aanvullende MAF training. We gaan dan met de 
volgende stap beginnen: de verhuizing naar Paramaribo voorbereiden. 
Dat betekent een hoop administratie en geregel, zoals visum, 
werkvergunning, huisvesting, school en tropenkeuring. Daarnaast 
staat er een aanvullende vliegtraining gepland in Australië. Deze 
training vindt plaats vanaf de laatste week november tot aan Kerst. 
Maar ook hier geldt: stap voor stap. Vertrouwend op God, want Hij die 
u roept is getrouw, die het ook doen zal.

Vluchtvoorbereiding

MATC op vliegveld Teuge, en 1 van de vliegtuigen waar mee gevlogen wordt

Geslaagd!


