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Een veel gestelde vraag in de afgelopen weken was, ‘hoe het 
met ons gaat.’ In deze weken was het zoeken naar nieuwe 
manieren om met de situatie rondom het Coronavirus om te 
gaan, net als in de rest van de wereld. Arnhemland is in een 
vroeg stadium volledig geïsoleerd van de rest van Australië. 
De reden hiervan is dat de Yolŋu veelal te kampen hebben 
met een kwetsbare gezondheid, leven in overbevolkte huizen 
en de hygiëne vaak achterblijft. De enige toegangsweg (die 
ruim 600km lange onverharde weg) wordt door een politie-
post bemand, nieuwe vergunningen om in Arnhemland te 
zijn worden niet meer afgegeven en ook het inkomend vlieg-
verkeer wordt streng gecontroleerd. Zowel de buitengrenzen 
van Australië als de interne grenzen tussen de verschillende 
deelstaten zijn gesloten. Er is veel aan gedaan om het Coro-
navirus weg te houden uit Arnhemland en tot op heden met 
een positief gevolg. Tot nu toe is het Coronavirus maar bij 30 
mensen vastgesteld in de Northern Territory. De verwachting 
is dat Arnhemland tot juni gesloten blijft. Ook mag er niet 
worden gereisd naar de afgelegen ’homelands’, met uitzon-
dering van de noodzakelijke diensten, waaronder MAF. Yir-
rkala valt daar ook onder, dus dat betekent geen tot weinig 
contact met de Yolŋu. De school van de kinderen is, op een 
extra vakantieweek na, open gebleven en daar zijn we erg 
dankbaar voor.  

Vliegen in Arnhemland 

Ondanks de omstandigheden wordt er nog steeds gevlogen 
in Arnhemland, maar wel beperkt. Zo wordt er onder ande-
re gevlogen in urgente medische situaties en voor organisa-
ties die de gezondheidszorg en onderwijs voor de geïso-
leerde ‘homelands’ faciliteren. Maar de meeste vluchten 
zijn toch wel gericht op het bevoorraden van deze afgele-
gen ‘homelands’, om te voorkomen dat er onnodig gereisd 
wordt. Nu er meer tijd is voor andere werkzaamheden krij-
gen de vliegtuigen extra aandacht en onderhoud. De vloot 
staat er weer goed gepoetst en gepolijst bij.  

De geplande vliegtraining die Marijn eind april zou volgen 
in Mareeba, is uiteraard door de omstandigheden uitge-
steld.  

 

De Bijbel op zonne-energie  

De ‘Australian Bible Society’ heeft recent 400 MP3 spelers 
gesponsord. Deze MP3 spelers zijn voorzien van Bijbel-
hoofdstukken en muziek/liederen in Yolŋu-matha. Veel 
huizen in de dorpjes in Arnhemland zijn voorzien van pre-
paid stroomkaarten. 
Als de kaart leeg is, is 
de stroom op. Van-
wege de leefstijl 
(voornamelijk bui-
ten), zijn Yolŋu veel 
minder afhankelijk 
van stroom dan wij 
‘Balanda’. Daarom is 
het heel mooi dat 
deze MP3 spelers op 
zonne-energie opge-
laden kunnen worden 
en er dus geen 
stroom nodig is. En 
aan zon ontbreekt 
het hier niet! 
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door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als 

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven 
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Kinderclub in Garrthalala 

Een collega in Mareeba heeft laatst 2 dozen kinderbijbels 
opgestuurd naar Arnhemland om uit te delen onder de 
Yolŋu. Esther had zojuist een doos meegegeven aan een 
andere MAF vrouw om uit te delen in Yirrkala, toen zij het 
volgende bericht ontving; Hey yapa (‘yapa’ betekent zus in 
Yolŋu-matha), heb je voor mij een paar kinderbijbels die je 
kunt opsturen?’ Een van de Yolŋu vrouwen die altijd de Bij-
belstudie avonden bijwoont, was een kinderclub begonnen 
in Garrthalala (een van de homelands) en vroeg om materi-
aal. Marijn kon het nog diezelfde dag aan haar overhandi-
gen. Mooi hoe we hierin elkaar tot hand en voet kunnen 
zijn.  

 

 

Ontwikkelingen in Arnhemland 

MAF Arnhemland heeft, naast de hoofdbasis Gove, ver-
schillende afgelegen bases van waaruit gevlogen wordt. In 
een vorige nieuwsbrief hebben we u al iets verteld over de 
veranderingen die gaan komen. Eén daarvan is het sluiten 
van de basis in Gapuwiyak. Twee MAF gezinnen die daar 
woonden zijn inmiddels verhuisd. In plaats daarvan zijn er 
nu twee gezinnen die werkzaam zijn voor ‘Pioneers’ ko-
men wonen. ‘Pioneers’ is een zendingsorganisatie en 
wordt door MAF ondersteund. Naast de hoofdbasis in Go-
ve zijn er nu nog twee kleinere bases van waaruit MAF 
vliegt, Ramingining en Galiwin’ku (Elcho Island).  

 

Tot slot 

We volgen de situatie in Nederland op de voet en leven 
mee met de mensen die, op wat voor manier dan ook, ge-
troffen zijn door het virus. We zijn dankbaar voor de be-
trokkenheid die wij, juist nu, ervaren en we bidden voor 
Gods bescherming voor u en jou.  

 

 

Hartelijke groet,  

 

Marijn & Esther,  

Jesse, Sophie en Sil de Zwart 

 

 

 Contactgegevens:  

Familie de Zwart   

c/o MAF 

PO Box 821 

0881, Nhulunbuy, NT 

Australia 

estherdezwart@live.nl 

www.dezwart4maf.nl 

www.maf.nl/dezwart 

Supporten? 
 

Steun Familie de Zwart via  

www.maf.nl/dezwart 

IBAN: NL64 ABNA 0614943906 

t.n.v. MAF Nederland 

o.v.v. Steunfonds de Zwart 

Thuisfrontcommissie 
 

Marijn van Poelje 

Het Lariksbos 2 

7325 AR Apeldoorn 

055 – 506 11 12 

Marijn.van.poelje@solcon.nl 

tfcdezwart@gmail.com  
 

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Kidsnieuws

Sophie: Mijn vriendin heeft 
een babykangoeroe die ik 
pas een flesje mocht geven. 
Hij is echt heel schattig! Ze 
noemen een babykangoeroe 
in Australië een Joey.  

 

Pas waren we alweer 3 jaar 
in Australië. We hadden ca
kejes gemaakt om dit met elkaar te vieren.  

Wilt u danken voor: 

 Het feit dat het Coronavirus Arnhemland tot 
op heden niet heeft bereikt 

 De MP3-spelers, dat ze tot zegen mogen zijn 

Wilt u bidden voor: 

 De toekomst van MAF in Arnhemland 

 De familie van Joyce Lin. Zij is op 12 mei 

om het leven gekomen door een vliegtuig on-

geluk. Bid ook voor het MAF team in Papoea 

Indonesië. 
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