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De jongens vermaken 

zich met het vangen 

van dikke kikkers...

Bedankt groep 1 

Julianaschool!
Frans Maas transport

Kikkers vangen!

Op 22 mei hebben
we biddag gehouden

Paramaribo...
De sterke band met Nederland is in allerlei dingen 
te zien en te merken. We moeten wachten op een 
vrachtauto die aan komt rijden: Kreko komt voorbij. 
Niet dat zij hier leveren, maar men hergebruikt veel NL 
auto’s hier en vaak neemt men niet de moeite de oude 
reclame er af te halen. Dat maakt dat je je soms waant 
in Nederland in de jaren 80. Zo werd ik ingehaald 
door een oude kreunende Daf, met nog fier de letters 
“Frans Maas transport” erop. Oude ambulances 
rijden met schorre luchthorens dag in dag uit langs. 
De vele broms (brommers en motoren) maken het 
nostalgische straatbeeld compleet. Dit alles in schril 
contrast met de nieuwste Porsche, BMW en Mercedes 
die hier ook te vinden zijn. Het is een interessante mix 
in het verkeer. En ook gevaarlijk. De brutaalste heeft/
neemt meestal voorrang. APK kennen ze hier niet. Zou 
ook niet mogelijk zijn, want weinig auto’s zouden nog 
overblijven… Ongelukken gebeuren aan de lopende 
band; het is dan ook goed uitkijken. En dan is het 
ook nog eens links rijden. In de regentijd veranderen 
sommige straten in een ondoordringbare watermassa, 
of eigenlijk kun je beter zeggen: sommige straten 
verdwijnen. Het verkeer is een hele belevenis om mee 

te maken.De stad met een mix 
van Nederland, Afrika, Caribisch 
gebied, Indianen, Javanen en 
Hindoestanen. Een stad met 
sterke contrasten tussen rijk en 

arm. Armoedige huisjes en wijken tegenover sjieke 
straten met kastelen van huizen. Gezinnen in een klein 
gammel houten huisje zonder stromend water, rijke 
mensen in veel te grote huizen. Soms naast elkaar, 
gescheiden door een muur met prikkeldraad.

Werk
Na de medische keuring, het theorie-examen, de 
groundschool, de vereiste vliegtraining en vlieguren, 
kon op 20 mei met een examinator van de overheid aan 
boord de afsluitende vliegtest worden gemaakt. Meteen 
de volgende dag mocht ik m’n eerste vlucht als MAF 
piloot uitvoeren. Een gezelschap van het Surinaams 

Bijbel Genootschap ging diep in het binnenland 
recorders brengen met daarop de complete Bijbel in 
hun taal ingesproken. Met een speciale ceremonie in 
de kerk werden deze recorders overhandigd. En ik denk 
dat er ingefluisterd werd dat de nieuwe MAF piloot ze 
gebracht had, want ik moest ook naar voren komen. 

Straatbeeld in de regentijd



Deze nieuwsbrief wordt gesponsord.
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.

TFC Van Weele 
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu
Arno Witsel
Huib Weststrate

Annelies Zuijdweg
Hanneke Sinke

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam van Weele 
P.O .Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

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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Groente en fruit kweken
De groentetuinHartelijk dank voor de vele kaarten!!

Onderweg bijtanken

Daar werd ik welkom geheten en kreeg mooie kettingen om. De 
mensen zijn erg dankbaar voor MAF. Dat maakt het voor ons dankbaar 
werk en een voorrecht om te mogen doen. Tot uitbreiding van Zijn 
koninkrijk! Ook diep in het regenwoud van Suriname. Een memorabele 
dag en prachtige eerste vlucht om niet meer te vergeten. En een mooie 
ketting als aandenken…
Op 22 mei hebben we biddag gehouden. Dit wordt twee keer per jaar 
gedaan door alle MAF teams wereldwijd. Er worden geen vluchten 
gemaakt deze dag en er wordt met en voor elkaar gebeden. Daarnaast 
is het een dag die ook samenbindt. Op het gebed heeft God al 
meerdere keren uitkomst willen geven de afgelopen tijd. Alle reden om 
op een dag als deze daar voor te danken en op terug te zien.

Thuis
Het huis wordt steeds meer een thuis. En ook het tuinieren is ontdekt. 
De grond is erg vruchtbaar. De eerste groente uit eigen tuin liet dan 
ook niet lang op zich wachten. Ananas en banaan gaan binnenkort ook 
geplant worden. De jongens vermaken zich met het vangen van dikke 
kikkers, reuzeslakken en het achtervolgen van libellen. Er wordt een 
heus vijvertje gecreëerd waar de gevangen buit een nieuw thuis krijgt.

Vanuit de TFC
Voor de TFC is, na alle voorbereiding voor uitzending en de 
uitzendbijeenkomst, een rustige periode aangebroken. We volgden 
met veel belangstelling de eerste maanden van Joop, Rianda en de 
jongens in Suriname. We zijn dankbaar dat ze zich na een aantal 
moeilijke weken steeds beter op hun gemak voelen. Of zoals Joop het 
uitdrukte “we zijn nu echt geland”. Verder proberen we hen met raad 
en daad en gebed tot hulp te zijn.
Mijn naam is Huub Weststrate, getrouwd met Marjolein en vader van 5 
kinderen. We zijn lid van de thuisgemeente van Joop en Rianda. 
Binnen de TFC is mijn voornaamste taak: actiecoördinator. Deze taak 
bestaat uit het contact houden met mensen die acties voorbereiden. 
Ik probeer hen, samen met collega Hanneke Sinke, te helpen waar 
mogelijk. Denk hierbij aan: 
- Tekst en foto’s aanleveren voor flyers.
- Acties laten checken door MAF Nederland en hun vragen om advies.
- Promotiemateriaal bestellen en bezorgen. 
- Aanwezig zijn met verkoop/promotietafel tijdens acties.
- En alles wat verder langs komt. 

Het mooie van deze taak is dat je vaak in contact staat met 
enthousiaste mensen die erg betrokken zijn op het werk wat Joop en 
Rianda mogen doen.
Mocht u of jij van plan zijn een actie op touw te zetten, schroom dan 
niet om contact met mij of Hanneke op te nemen via het emailadres 
van de TFC. We helpen u en jou graag met het organiseren.


