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We hebben  

aardig wat 

kwaaltjes gehad.

Joas, klaar voor knippen  
van keel en neus amandelen. 
Is gelukkig erg goed  
verlopen en hersteld.

Tom en dierenTom en dierenLekker Anjoemara eten
Lekker Anjoemara eten

Mayday oproep van het vliegtuig,
hij gaat een noodlanding maken!

Verjaardagsfeestjes
Joas en Tom hebben het zo naar hun zin op school. 
Mooi om te zien! Ik wil nu meer gaan investeren in 
vriendjes van school. Tom heeft een paar vriendinne-
tjes waar hij regelmatig gaat spelen en Joas een aantal 
vriendjes. Leuk om ook ouders te ontmoeten en beter 
te leren kennen. Soms vragen ze je thuis een eerste 
keer. Dan is het altijd afwachten hoe het verloopt. Al-
leen koffie drinken, of ook blijven eten? Verschillen in 
cultuur hebben zo z’n uitdagingen en verrassingen. 
Ook hebben de kids af en toe verjaardagsfeestjes. Dat 
wordt vaak groots opgezet, en meestal mag de hele 
klas en ook de juf komen. Een ‘bigi yari’, een kroonjaar 
van 5, 10, 15, etc. wordt extra groots gevierd. Daar wa-
ren wij nog niet helemaal aan toe, dus Joas en Tom z’n 
verjaardag gewoon op z’n Nederlands gevierd, niet bigi 
maar kleini dus. 

We hebben afgelopen maanden aardig wat kwaaltjes 
gehad helaas. De meeste energie ging uit naar de 
oorontstekingen van vooral Joas, maar af en toe ook 
Tom. Bij Joas werd het echter steeds vaker en erger, 
en ook keelontstekingen er bij. In overleg met een 
KNO arts hier zijn z’n keel- en neusamandelen uitein-
delijk geknipt. Joop heeft sinds december veel last 
van z’n onderrug. Na onderzoek en foto’s is de schade 

ontdekt. Gelukkig nog net geen 
hernia. Begonnen met fysio om 
eerst de pijn te verminderen, en 
later nieuwe pijn te voorkomen.

Je raakt nooit uitgeleerd, en dus ook niet uitgetraind, 
of afgetraind, net hoe je het wilt noemen. Zo heb je elk 
half jaar een verplichte vliegtest en ieder jaar een me-
dische keuring. Daarnaast ook training voor security, 
gevaarlijke stoffen en vliegtuigonderhoud. Ook oefenen 
we evacuatie uit een vliegtuig en het calamiteitenplan. 
Zo kwam onlangs een van de collega’s binnenge-
stormd tijdens de dagopening: Mayday oproep van het 
vliegtuig, hij gaat een noodlanding maken! Een van de 
andere collega’s keek zo verschrikt dat hij maar gauw 
er achteraan zei: oefening, maar we gaan wel het hele 
protocol nu afdraaien. Na de eerste schrik volgde een 
nuttige training en een ontspannen evaluatie. Minder 
ontspannen was de cursus zelfverdediging. Eerst de 
theorie met bijbehorende wetgeving. Daarna de prak-
tijk. Eerst de warming-up. Ja, natuurlijk, het is 30 

graden en we staan in een golfplaten hangaar, en dan 
gaan we eerst opwarmen. Vervolgens volgde een sche-
ma met allerlei verdedigingstechnieken. Hopelijk nooit 
nodig, maar gaandeweg kwamen de verhalen uit het 
verleden op gang over de spannende ervaringen. Mis-
schien waren deze 2 dagen toch nog niet zo gek idee. 



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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14NieuwsbriefDe MAF familie is weer uitgebreid.
Familie De Winkle uit Amerika is in december geland, en in januari 
familie Versteeg uit Nederland. Het team is voorlopig helemaal op 
sterkte. Tenminste, ze moeten eerst nog ‘uitgecheckt’ worden en al-
lerlei cursussen volgen voordat ze zelfstandig op pad kunnen, maar 
dat gaat voorspoedig. Helaas moeten we in mei ook weer afscheid 
gaan nemen van onze gewaardeerde collega en instructeur Remi. 
Vanwege zijn leeftijd mag hij dan niet langer in Suriname vliegen, en 
zal dus vertrekken. We zullen hem en zijn vrouw gaan missen! Niet 
alleen de families, ook de vloot wordt uitgebreid. Dat wil zeggen, de 
oude Cessna wordt verkocht en een nieuwere Airvan aangeschaft, 
eenzelfde type als waar we er al 2 van hebben. De Cessna wordt om 
financiële en praktische redenen al een tijd niet meer ingezet, maar 
het werk is groeiend en een derde vliegtuig is hard nodig. Na veel on-

derhandelen is er eindelijk groen licht gegeven om deze uitbreiding 
mogelijk te maken. Het zal het werk een stuk efficiënter maken met 
3 dezelfde vliegtuigen. Hoewel het komende jaren wel een financiële 
last zal zijn voor de organisatie, vertrouwen we er op dat dit een ver-
standige investering is voor de toekomst. Of zoals een collega het tref-
fend verwoordde: “We hebben een grote God, dan mogen wij ook groot 
denken!” Nog meer nieuws is er te melden betreffende een nieuwe 
hangaar. De huidige staat er al weer heel wat jaartjes, is vele keren 
aangepast en is nu echt op. En met de uitbreidingen in vliegtuigen en 
personeel, en dus ook in passagiers en vracht, wordt deze te klein. Po-
sitieve gesprekken met investeerders en ontwerpers zijn in volle gang, 
en de eerste schetsen zijn al een feit. Al met al ziet de toekomst er 
dus mooi uit! Maar we beseffen ook, Zo de HEERE het huis niet bouwt, 
te vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan. Juist daarom is het ook 
goed af en toe stil te staan, en te verwonderen over de vele zegeningen 
die er zijn tijdens het ‘bouwen’. Maar ook om op te passen, niet 
‘tevergeefs’ bezig te zijn. En toch: durf groot te denken!

“We hebben een grote God, 
dan mogen wij ook groot denken!”

Een school in het binnenland
Een school in het binnenland

Bidden voor we vertrekken  
Bidden voor we vertrekken  met de kerkleiders
met de kerkleiders

Vroeg dagVroeg dag


