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We breken 

door de 

wolkenlaag heen.

Joas: 
‘Ik heb een cavia! Hij heet Willem. En 

hij is wit met zwart. Hij kan nog niet zo 

hard bijten, dus ik durf hem aan mijn 

vinger te laten knabbelen. Ik hou heel 

erg van dieren, ik heb er een heel mooi 

en dik boek over waar ik veel in lees. 

Ik vind het heel 

erg leuk in Suri-

name, maar ook 

in Nederland. 

Ik heb veel zin 

om straks weer 

naar jullie toe te 

gaan!!’

Koen: 
Ik kan nog niet 

veel praten 

maar wel alles 

heel duidelijk 

maken hoor. Ik 

geniet van re-

gen en op mijn 

laarzen lopen. 

Ook leer ik 

veel van m’n 

grote broers, 

ik kan zelfs al 

een paar dier-

tjes vangen!

Waar denk je als eerste 

aan als ik Nederland zeg? 

Tom: tante Ri en ons huis 

met de perenbomen er 

achter‘

Zoeken naar lichtpuntjes

De patiënten zijn ingestapt: een zieke jongen met z’n 
vader en een moeder met haar dreumes op schoot. 
We bidden samen met de mensen die achterblijven. 
Verstaan doen we elkaar niet. Hoeft ook niet, God ver-
staat ons wel. En dat is veel belangrijker. We moeten 
vertrekken, donkere luchten komen er aan. Even later 
komen we los van de grond. Zes zielen in een klein 
aluminium blikje met vleugels. We stijgen hoger: 200 
meter, 300 meter… De grijze wolkenlucht nadert. Het 
dorp, de armoede en zeer trieste omstandigheden 
laten we achter ons… 400 meter, de donkergrijze wol-
kenmassa komt dichtbij nu. Ik zie ineens een kleine 
lichtere plek en stuur daar naar toe. Zoals ieder mens 
doet in donkere tijden: zoeken naar de lichtpuntjes. De 
wolken slokken het vliegtuig op en het dorpje verdwijnt 
uit het zicht. Maar niet alle narigheid. Een stukje ervan 
heb ik aan boord. Wat een beeld bedenk ik me. Is het 

zo ook niet vaak in het leven? 
Hoe graag zouden we soms de 
omstandigheden willen ont-
snappen, alles achter ons la-
ten. Vrij! Maar we nemen altijd 
nog een stukje mee: onszelf… 
Maar toch, ook daar is een 

oplossing voor. Een zeer sterk medicijn. En de naam 
is al eeuwenlang bekend: Jezus. Helaas weten nog zo 
weinig mensen het. Of eigenlijk: ze geloven niet in dit 
Medicijn. Terwijl genezing gegarandeerd is, voor 100% 
en ook nog eens gratis. En het is niet alleen een troost 
in dit leven, maar zelfs ook straks in het sterven. Ja 
dan verandert alles. Dan is het zoals even later tijdens 
deze vlucht. We breken door de wolkenlaag heen. De 
zon schijnt, het uitzicht is fenomenaal en de veilige 
luchthaven ligt voor ons in de verte. In de stralende 
zon. De nood nog steeds achter me en in het vliegtuig, 
maar de hoop voor ons. Wat een beeld weer. Wat een 
geweldige troost als we deze hoop en verwachting in 
het leven hebben. Kent u die troost? Laat dan uw licht 
alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken 
mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, ver-
heerlijken. Juist nu in deze tijden. Nu zoveel mensen 
daar naar zoeken. Mist u die troost nog? Het Medicijn 
is er nog, in overvloed! Hij roept zelfs: Kom! Komt tot 
Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is 
het de dag der zaligheid!
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Wat is de wereld drastisch veranderd sinds de vorige nieuwsbrief! Net 
na het versturen ging ook Suriname op slot. Grenzen dicht, scholen 
dicht, openbaar vervoer gestopt. Ook veel winkels gingen dicht. Het 
werd heel erg stil op straat. Het ging erg snel en het was onduidelijk 
wat er precies gaande was of nog ging gebeuren. De winkels gingen 
sporadisch weer een beetje open gelukkig. Vergelijkbaar met Neder-
land is er een nationaal Covid-19 team dat alles monitort, adviezen 
geeft en maatregelen instelt. Men beseft heel goed dat Suriname een 
uitbraak niet aan kan. De maatregelen leken te werken en Suriname 
leek er zeer mild van af te komen met een handvol besmettingen en 
één slachtoffer. Tot de laatste week van mei. Waar men voor vreesde is 
nu een feit. Het land is nu in een totale lockdown. Op achternaam mo-
gen we één dag per week de straat op voor noodzakelijke dingen zoals 
boodschappen. Nieuwe uitdagingen dus… MAF heeft van de overheid 
een uitzondering gekregen en mag doorwerken. We dienen waar nodig 
en mogelijk! Juist nu waar anderen stoppen.

Te midden van deze crisis zijn op 25 mei de verkiezingen gehouden. 
Interessant om mee te maken. Op moment van schrijven zijn we al 
ruim twee weken verder na de verkiezingen, maar de uitslag is nog 
steeds niet officieel bekend. De zittende regering lijkt in ieder geval te 
zijn weggestemd. Dagelijks zijn er allerlei ontwikkelingen gaande. Het 
belooft nog een spannende tijd te worden. 

Verlof is nog steeds gepland voor eind juli. We zijn erg dankbaar en 
blij dat we inmiddels een huis hebben voor deze periode! We mogen 
een poosje wonen op een prachtig plekje in de Zuidweg, Krabbendijke. 
We hebben er zin in! Hoewel verlof een periode van rust is, is het geen 
vakantie. Een opleiding van zes weken, verschillende presentaties, 
gesprekken, keuringen, inkopen en andere noodzakelijke dingen die 
geregeld moeten worden, vullen het verlof aardig. Door de huidige 
situatie zal een aantal dingen echter komen te vervallen en wordt het 
misschien toch ook een beetje vakantie. Áls het verlof door kan gaan 
tenminste. We houden met alles rekening. Hoewel KLM garandeert 
te zullen vliegen, weet inmiddels iedereen dat weinig op deze wereld 
echt gegarandeerd is.  

Thuisonderwijs is iets waar velen ondertussen mee te maken hebben 
(gehad). Ook wij hier. We worden vanuit de school hier goed begeleid 
en daardoor is het niet heel erg. Alhoewel ik graag weer eens een 
ochtendje vrij wil hebben. De weekenden zijn dubbel lekker en genie-
ten! Ik probeer een beetje vooruit te werken, zodat we vrijdag bij de 
pauze klaar zijn. De jongens zijn ijverige leerlingen, maar vermaken 
zich buiten ‘school’ prima met knutselen en diertjes. Alle kleine dingen 
worden gelukkig gewaardeerd door de jongens.

Schilderles van tante Tjandra,  
Schilderles van tante Tjandra,  voor de crisis....
voor de crisis....

Corona maatregelen bij de hangaar. 
Corona maatregelen bij de hangaar. En yep, dat is mijn fiets.
En yep, dat is mijn fiets.

Corona maatregelen, cabine  
Corona maatregelen, cabine  gescheiden in 2 compartimenten
gescheiden in 2 compartimenten


