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kippenvel  

en lekker de  

kachel aan

Goed drinken bij deze 
Goed drinken bij deze 

temperaturentemperaturen

Over het Brokopondomeer

Rianda helpt met school-
Rianda helpt met school-

werkwerk
Hoera, Tom 5 jaar!
Hoera, Tom 5 jaar!

En dan?  
“Gewoon, op straat enzo toch”

MAF vrouwen
Buiten hangt een zware grijze lucht. De wind giert en 
de regen tikt tegen het raam. Het is echt kil aan het 
worden en ik draai de kachel open. Ik waan me even 
in Nederland, maar als ik naar beneden kijk, glijdt 
het bos als een groot groen bloemkolenveld onder 
me door. Ik kijk weer voor me en geniet even van deze 
omstandigheden. In deze hete weken stiekem toch wel 
even lekker; kippenvel en lekker de kachel aan. 

De taak van een MAF piloot is vrij duidelijk, hoewel 
er genoeg variatie in zit en er dingen op je pad 
komen die je nooit zou verwachten. Maar wat doen 
de MAF vrouwen? Allereerst natuurlijk de taken in 
het gezin. En daarmee zorgen ze er ook voor dat de 
MAF mannen zonder zorgen hun werk kunnen doen. 
Dat kost hier toch wat meer moeite. Maar we zijn 
gezegend dat dit echt goed mag gaan! Daarom is er 
langzaamaan tijd vrij gekomen voor andere dingen. 
Het is eigenlijk gewoon wachten tot er wat op je pad 
komt. Zo is Rianda via de kerk in contact gekomen 
met een andere Nederlandse vrouw die hier woont. Zij 
werkt onder de Marrons en helpt arme gezinnen met 
allerlei praktische zaken. Samen met haar en nog een 
aantal vrouwen geeft Rianda huiswerkbegeleiding aan 

kinderen uit een arme wijk. Het 
onderwijs in Suriname is voor 
veel kinderen een uitdaging. 

Zowel lager als voortgezet onderwijs. Zo heeft Rianda 
een meisje in de groep die 14 is en in groep 7 zit. Drie 
keer blijven zitten… Een jongen van 13 zit in groep 6. 
Zelfde verhaal. De meeste kinderen maken hier de 
schoolperiode niet af. Als ze 16 zijn moeten ze van de 
lagere school weg en vaak gaan ze zelf al eerder. En 
dan? “Gewoon, op straat enzo toch”. Het probleem zit 
o.a. in de taal die de kinderen spreken. Suriname kent 
vele etnische groepen en niet allemaal spreken ze even 
goed, of zelfs helemaal geen, Nederlands. Maar op 
school wordt er in het Nederlands les gegeven. Vooral 
geschiedenis en aardrijkskunde vragen leeswerk. Als 
je dan de taal niet beheerst, is het extra moeilijk om 
de tekst te begrijpen. Maar wat nog belangrijker is 

voor de meeste kinderen, is een stukje begeleiding van 
ouders. Dit wordt vaak gemist omdat moeder de hele 
dag weg is om geld te verdienen om rond te kunnen 
komen. En vader niet in beeld is. Schrijnend.



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
Huub 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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13NieuwsbriefWat een contrast met onze eigen kinderen. Joas zit nu in groep 3. 
Hij leest nu zelfs boekjes voor aan ons. Erg leuk! Tom geniet enorm 
van gezelligheid. Op z’n verjaardag wilde hij het liefst zoveel mogelijk 
mensen hebben. We hebben er een mooi feest van gemaakt na 
schooltijd met onze MAF-familie. Lekker eten, zwemmen in de tuin 
en spelen met het nieuwe speelgoed. Van Koen houden we allemaal 
veel. Hij is echt een schat. Nu gaan we aan z’n oogjes zien dat hij 
ondeugend wordt. Klimmen is z’n nieuwe hobby geworden. Ja, wij zijn 
rijk gezegend en velen met ons. Wat een verantwoordelijkheid geeft 
dat ook. Hoe gaan we er mee om en staan we er wel eens bij stil?

In november hadden we met de MAF gezinnen en andere Nederlandse 
zendingswerkers een interessante ochtend. De man van de juf van 
een van de MAF kids is namelijk een echte natuurliefhebber. Hij weet 
heel veel over dieren en hij heeft er zelf ook een aantal. En dus werd 
hij gevraagd om wat te komen vertellen en laten zien. Zo hebben we 
kennis kunnen maken met diverse slangen. Indrukwekkend en zeer 
interessant! Hoewel voor sommigen een beetje té; de kinderen vonden 
het geweldig! Het leverde ook weer stoere plaatjes op…

D.V. zomer 2020 komen we met verlof naar Krabbendijke. Dit eerste 
verlof zal wat langer zijn dan normaal. Joop hoopt de opleiding voor 
vlieginstructeur bij MATC op Teuge te volgen. Dit is nodig om de 
komende jaren nieuwe piloten in Suriname te trainen. Deze opleiding 
zal zes weken duren. Daarnaast hebben we acht weken verlof. 
Dat betekent dat we vanaf ongeveer begin zomervakantie tot de 
herfstvakantie in Nederland zullen zijn. We hebben er zin in!

We zoeken huisvesting in Krabbendijke. Heeft u  
een idee? Wilt u dit dan doorgeven aan de TFC?

SlangenSlangen



Update Financiën
Aan het einde van het kalenderjaar en na de eerste elf maanden van uitzending is het een goed moment om een 
update te geven van de financiën. In het kort kijken we terug op 2019 en zien we vooruit naar 2020.

2019
Met elkaar zijn we dankbaar en verwonderd dat 
de overgang van Nederland naar Suriname zo 
voorspoedig is verlopen. Uiteraard hebben Joop 
en Rianda met de kinderen ook lastige tijden 
meegemaakt. Wat fijn is het dan als er op financieel 
gebied geen zorgen zijn.
Vanuit andere TFC’s weten we enigszins hoe lastig 
financiële zorgen zijn. Zo’n situatie kan een forse 
stempel drukke op het leven van het uitgezonden 
gezin.

Daarom zijn we des te meer blij met de 
betrokkenheid van u als achterban en 
voor alle steun die tot nu toe in ruime 
mate is gegeven. Ondersteuning in gebed, 
in geld of in welke vorm dan ook.
Velen van u en jullie zetten zich 
enthousiast in om met mooie acties geld 
in te zamelen. Andere dragen (daarnaast) 
trouw elke maand een vast bedrag bij aan 
het Steunfonds.

Het concrete resultaat hiervan is dat wij 
als achterban de verplichte bijdrage van 
€ 50.000,00 per jaar konden voldoen. 
Daarbij is het afgelopen jaar het aantal 
vaste supporters licht gegroeid van 143 
naar 154 personen en bedrijven. Samen 
heeft u een bedrag van € 33.330,00 per 
jaar toegezegd. Dit betekent dat ongeveer 
67% van de minimale bijdrage is gedekt. 
De thermometer hiernaast maakt het 
visueel. Een mooi resultaat. Tegelijkertijd 
zijn nieuwe vaste supporters zeer 
welkom!
Naast de vaste bijdrage ontvangen we ook 
financiële middelen uit acties. 
Samenvattend is er momenteel sprake van een 
gezonde financiële basis. MAF Nederland heeft 
daarom ook een uitzendbegroting voor het tweede 
jaar (2020) afgegeven en zich garant gesteld voor de 
uitzendkosten die boven de verplicht eigen bijdrage 
komen.

We danken God dat Hij u en jullie de bereidheid heeft 
gegeven om Joop en Rianda trouw te steunen.

2020
MAF Nederland heeft samen met Joop en Rianda 
de begroting voor 2020 opgesteld. Ondanks 
meegerekende inflatie kon de begroting op hetzelfde 
niveau als 2019 worden vastgesteld. Afgerond is er 
€ 58.300,00 nodig; onvoorziene omstandigheden 
daargelaten. 

Zoals we in een eerdere nieuwsbrief al aangaven, is 
het beleid van MAF Nederland dat de achterban van 
de uitgezonden familie jaarlijks minimaal € 50.000,00 
bijdraagt aan de uitzending. Vanzelfsprekend is 

het nog mooier wanneer de volledige 
uitzendbegroting door ons wordt 
opgebracht. Dat is ook waar wij als TFC 
voor gaan! Als wij niet in staat zijn om 
het volledige uitzendbedrag bij elkaar te 
brengen, staat MAF Nederland garant 
voor het resterende bedrag. Ook de ZGG 
ondersteunt de uitzending van Joop en 
Rianda en doneert hiervoor een bedrag 
aan het Steunfonds.

Als TFC hopen we ook het komende jaar 
samen met u als achterban de uitzending 
mogelijk te maken.
Mogen we ook in 2020 weer een beroep op 
u doen? Daarbij wordt elk bedrag (klein en 
groot) in dankbaarheid aanvaard!


