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Schoolreis!
Dinsdag 13 augustus was het eindelijk zo ver:
schoolreis naar Colakreek. Dit is een recreatiepark op
zo’n 50 kilometer van Paramaribo. In het park stroomt
een kreek met bruin maar helder water wat op cola
lijkt. Vandaar de naam ‘Colakreek’. Deze donkerbruine
kleur schijnt te ontstaan door een bepaald stofje uit de
vele bladeren die in het water komen. Het is eigenlijk
dus een soort theewater. Lang naar uitgekeken en
naar toegeleefd. Voor Tom leverde dit op de ochtend
zelf wat al te veel spanningen op, maar eenmaal in
de bus was daar niks meer van te merken. Rianda
is ook meegegaan: “Ik wilde graag mee om meer
ouders te kunnen spreken en omdat de kinderen het
ook leuk vinden. Normaal ontmoet ik bij de school
sommige ouders even, maar de zon is te fel om daar
lang te blijven staan. Het schoolreisje is daarom
nu een mooie kans om verder kennis te maken!
Iedereen nam wat eten mee. Ik had watermeloen en
pompelmoes meegenomen. Een aantal had voor wel
twintig personen gekookt! Bakken met eten; enorm!
Dit nemen ze gewoon mee, nodig of niet nodig. En
lekker dat het is!!! Rijst, kouseband (lange bonen), kip,
roti, bami, allerlei groenten, kroketten, oliebollen en ga
zo maar door. Het ideale recept voor een fijn dagje uit.
De kinderen hebben erg genoten
van deze dag.”

Bakken met
eten; enor m!

De regentijd nadert zijn einde. Dat betekent meer
mooie dagen, maar als het regent ook fellere buien
met meestal onweer. Het zijn echt flinke buien waar
soms wel 50-80 mm in een goed uur kan vallen. Na
zo’n bui wonen we dan ook tijdelijk “aan het water”.
Gelukkig is de straat met de auto nog net begaanbaar.
Voordeel van deze buien is wel dat het heerlijk afkoelt.
De lange droge tijd die er nu aan komt, belooft erg
warm te worden volgens de mensen hier. Nu was het
deze zomer in Nederland ook erg warm begrepen
we. De warmte gaat hier echter een aantal maanden
duren. We zijn erg benieuwd hoe ons dat zal vergaan.
Inmiddels hebben we alle ramen en deuren voorzien
van muggengaas. Op die manier hebben we zo veel

Na zo’n bui wonen we dan ook tijdelijk
“aan het water”
mogelijk wind in huis, zonder hinderlijke muggen. Er
zitten namelijk erg veel muggen in onze buurt. Zodra
we ons buiten onze ‘muggenvrije zone’ begeven,
zwermen er zo tien a twintig om je heen.

het is!!!
En lekker dat
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Lekker vissen

en modderen

Waterwegen

Het vliegen gaat nog steeds erg voorspoedig. Het is zelfs een drukke
periode geweest met drie maanden lang twee piloten en twee
vliegtuigen. Ik mag nu, op twee na, op alle vliegvelden vliegen. Dat
maakt het voor de planning een stuk gemakkelijker en voor mij is het
werk nog gevarieerder. Over variatie kan ik trouwens niet klagen. Niet
zelden verloopt de dag totaal anders dan gepland. Inmiddels is er weer
een nieuw MAF gezin gearriveerd. De training van deze piloot zal de
komende maanden plaatsvinden. Ondertussen ga ik me ook steeds
meer richten op het vliegtuigonderhoud. De theorie- en praktijktest
voor het Surinaamse monteurspapier is inmiddels positief afgerond.
Om formeel de verantwoordelijkheid voor het vliegtuigonderhoud over
te nemen, moet er nog een officieel interview door de controlerende
overheidsinstantie plaatsvinden. Dit zal ergens in de komende weken
plaatsvinden. Ook de nieuwe basemanager, die ongeveer tegelijk met
ons is aangekomen, heeft z’n plek gevonden en vele taken opgepakt.
Zo komt langzaamaan het MAF Suriname team weer op volle sterkte.
Een zegen waar al jaren naar is uitgezien. En voor ons een voorrecht
om daar een schakeltje in te mogen zijn. Zo hopen we als MAF ook
meer tot zegen te kunnen zijn voor de mensen en dorpen in het
binnenland. Nu komt daar na lange tijd weer capaciteit voor, ook
door een grotere groep MAF vrouwen. Hierdoor komt er ruimte om
verschillende ideeën uit te werken of oude plannen weer op te pakken.
Want MAF doet meer dan alleen vliegen! Vliegen is een middel, maar
niet het doel. Maar volgende keer meer daar over.
Een hartelijke groet uit Paramaribo!

Vanuit de TFC
Als laatste in de rij mag ik me voorstellen als secretaresse van de
TFC. Annelies Zuijdweg, getrouwd met Rico en drie kinderen, Stijn(10),
Marit(7), Elmy(4). We wonen in ‘s Gravenpolder. Wat ik het mooiste vind
aan mijn taak binnen de TFC is wel het contact met Joop & Rianda.
We worden als TFC heel regelmatig via de app op de hoogte gebracht
van het wel en wee daar, waardoor we altijd mee kunnen leven. ‘k Ben
in de TFC terecht gekomen als vriendin van Rianda en Joop, maar
tegelijkertijd is Rianda ook mijn jongste tante, wat de band ook nu wel
heel speciaal maakt.
Uitnodigen voor TFC vergaderingen, agenda opstellen, notulen
schrijven, mailbox bijhouden, dat zijn zoal mijn taken.

el monteur

Nu ook officie

artelijk dank
Koen 1 jaar! H
tjes en medevoor alle kaar
leven!
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Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen
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