
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blijft vreemd om hier in huis alles zo mooi en gezellig 

te maken. Terwijl er in de hele wereld, en ook hier in het 

noorden van Uganda, zoveel mensen geen huis hebben 

om in te zijn. En vluchten omdat ze geen ‘thuis’ meer 

hebben. De contrasten zijn zo groot! Het blijft zo 

oneerlijk.We vliegen momenteel bijna elke dag naar het 

Noorden van Oeganda, waar honder duizenden 

vluchtelingen vanuit Zuid Soedan in kampen wonen. Er 

zijn veel hulporganisaties die daar helpen met het 

opzetten en ondersteunen van kampen.  Iedere dag 

komen er nog meer mensen over de grens, omdat de 

onrusten in sinds juli ervoor zorgen dat mensen zich 

ontzettend onveilig voelen. Er kan momenteel niet veilig 

over de weg gereisd worden in Zuid Soedan,omdat er 

vaak bussen gestopt en beroofd worden. Er zijn zoveel 

wapens in het land.. …Erg verdrietig. We zijn dankbaar te 

horen dat de EU en de Nederlandse regering hulp geeft 

aan de opvang van de vluchtelingen hier en aan de 

mensen in Zuid Soedan. We mochten deze week minister 

Ploumen naar de kampen vliegen, zodat ze zelf de 

enorme nood en de verschillende projecten die daar 

plaats vinden konden zien. 

 

 

December 2016 

 

Lieve allemaal, 

 

Een hartelijke groet van ons alledrie! Het is 

alweer even geleden dat we een echte brief 

deden en er is ook weer veel gebeurd in de 

tussentijd…niet alleen voor ons, maar ook voor 

velen van jullie! We zijn alweer aan het eind van 

een jaar! Kerst lijkt steeds vroeger te beginnen 

(hier op eerste advent en voor de Amerikanen 

nog eerder, vanaf hun Thanksgiving viering…). 

 

 

 

  

Een vluchtelingen 

kamp in Noord 

Oeganda waar per 

dag momenteel 

2000 mensen 

aankomen  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hangaar lijkt vol met mensen die het vak allemaal nog aan het 

leren zijn. Erg leuk, maar het betekent voor de meer ervaren 

mensen dat ze veel extra werk hebben aan supervisie en les geven. 

We hebben Ngor in het team sinds begin oktober, een Zuid 

Soedanese man die hopelijk na training in Juba kan gaan werken bij 

MAF als monteur. Ook Geert uit Nederland weer terug voor een 

jaar. Hij heeft zijn diploma gehaald en wil nu een jaar werkervaring 

bij ons opbouwen, voordat hij hopelijk het MAF-monteurs-traject 

ingaat! Ook zijn er heel regelmatig mensen voor een aantal weken 

die klaar zijn met hun training en dan willen werken. De arbeids-

markt voor vliegtuigmonteurs is klein, en we kunnen helaas niet 

voor iedereen een plek vrij maken. 

Een andere plek waar ‘we’ ook helpen met MAF is Haiti, waar begin 

October een enorme hurricane plaatsvond.We hebben vanaf vlak 

nadat dit gebeurde met een special ‘disaster team’ daar al erg veel 

vluchten kunnen doen met hulporganisaties en veel mensen op die 

manier hulp kunnen bieden.  

 

 

        

 Zuid Soedanese vluchtelingen 

De kids... 

Tom is eind augustus begonnen met Internationaal Land en water beheer op de Universiteit van Wageningen. Inge studeert 

fysiotherapie op de Hogeschool in Amsterdam. Lise doet haar As level jaar in Kampala en moet hard werken om het 

allemaal bij te houden (alledrie eigelijk wel!).  

We zien uit naar de kerstvakantie van Tom en Inge, omdat ze dan ‘even’ bij ons kunnen zijn. Ze hebben vooral zin om even 

op te warmen hier. 

Erg fijn om in Nederland een netwerk van mensen te hebben die op een afstand of dichterbij Tom en Inge helpen met van 

allerlei practische zaken!  

 

Opnieuw enorm bedankt voor alle 
ondersteuning van afgelopen jaar 
 
Hij  heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn: 

geschapen om de weg te gaan van GOEDE 

daden(Efeziers 4:10) 

Gods zegen voor het nieuwe jaar! 

Een hartelijke groet van  

              Kees, Lise en Ilonka 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden 

 van de ervaringen van de familie  Barendse.  

De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de  

Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.  
Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief  

of Kees & Ilonka  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 TA Twello.  

Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat.  

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: 00-256-772-772092 ( ook what s 
app) 
Email: Ilonka.barendse@maf.org  skype: ilonka.barendse 
Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427  

Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse 

 

Deze uitzending  wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD. 
 

Een enorme verrassing was er voor ons op 18 augustus, toen 
we, tijdens onze verlof tijd in Nederland opeens enorm in het 

zonnetje gezet werden door heel veel familie en vrienden. Ons 
TFC had bij de molen in Oldebroek een 25-jarig trouwfeest voor 

ons georganiseerd! (Dat wisten jullie allemaal wel, maar wij 
niet..) We hebben ontzettende fijne herinneringen aan die 

avond en zouden het zelf nooit zo bedacht hebben, maar dat 
maakte het extra speciaal!! 

http://www.maf.nl/

