
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangaar  

Momenteel staat de Cessna Caravan uit 

Tsjaad in onze hangaar voor het vervangen 

van al het oude radiowerk. Een enorme klus 

waar we tot begin juni gelukkig nog 

gespecialiseerde hulp van onze Zweedse 

radiomonteur voor hebben. Na deze klus 

gaat hij weer in Zweden wonen, zijn gezin is 

daar inmiddels alweer. Een aantal van onze 

piloten helpen het Tsjaad-team nu ook met 

vliegen, omdat zij ons vliegtuig gebruiken in 

ruil voor degene die hier in onderhoud is. 

Mark (een Engelse monteur die hier 10 jaar 

heeft gewoond en gewerkt met zijn gezin) is 

naar Liberia verhuisd met zijn gezin en is 

daar nu de hoofdmonteur. Geert, die vanaf 

oktober bij ons is voor zijn stageperiode, 

vertrekt ook begin juni. Onze Operationele 

Manager gaat ook in juni terug naar 

Amerika. Een aantal van hun kinderen 

hebben gespecialiseerd onderwijs nodig, wat 

hier helaas niet mogelijk is. Dus het is 

opnieuw een tijd van afscheid nemen. 

 

 

 

 

  

De hangaar staat deze weken weer vol 

met vliegtuigen en niet alleen van MAF. 

Omdat we veel ruimte hebben en  alle 

gereedschap om vliegtuigen te 

onderhouden komen er regelmatig 2 

verschillende teams van hulp organizaties 

met hun vliegtuig en helicopter vanuit 

Juba om onderhoud te doen. Dit geeft 

ons mogelijkheden om op die manier te 

helpen, want het is veel handiger om 

onderhoud niet op het open vliegveld in 

Juba te hoeven doen. Verder zijn we zelf 

ook druk met een nieuwe motor voor een 

van de vliegtuigen van het MAF Chad 

programma en we hebben ook 2 motoren 

van onze eigen vliegtuigen verwisseld de 

afgelopen maanden. We zijn erg blij met 

een aantal mensen die deze zomer extra 

kunnen helpen, zodat een aantal van de 

‘vaste’ monteurs op verlof kunnen in 

Engeland. Er zijn ook 2 nieuwe monteurs 

die het allemaal nog helemaal moeten 

leren. Leuk om veel training te geven. 

 

 

 

 

 

Juni 2017 

Beste allemaal, Vorige week zondag eindigden 

we onze dienst in de kerk met een oude hymn              

‘neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan 

Uw eer,’  dat betekent dus in alles. Dat was een goed 

lied voor mij om de week mee te beginnen. Deze 

weken hebben we werkers in ons huis, om de 

muren, waar veel schimmel inzit (is een beetje een 

Uganda probleem, er wordt vaak niet het juiste 

bouwmateriaal gebruikt) te repareren. Dat doen ze 

door met een hamer en beitel een groot gedeelte 

van de muur weg te beitelen, en er dan weer nieuw 

cement in te stoppen.. Ik vind het moeilijk om de 

hele dag 2 of 3 mannen in ons huis te hebben 

rondlopen, niet alleen omdat ik van mijn eigen plek 

hou, maar ook omdat het mannen zijn die zelf in een 

klein huis wonen, geen spullen hebben behalve het 

meest noodzakelijke, het contrast is ZO groot.  Dus.. 

niet alleen maar het lied hard zingen; ook in de 

praktijk ‘doen’: leven tot Gods eer! ( en bereidt zijn 

om dingen op te geven; zilver en goud, of mijn uren 

en mijn tijd...)  

 

 
 

     

Een speciaal bedankje deze keer voor de 

zondagschool klas van de VEG Elburg, 

omdat ze gespaard hebben voor de 

kinderen uit Zuid Soedan die in de 

vluchtelingenkampen in het noorden van 

Oeganda wonen, omdat het erg onveilig 

voor hun is in veel gebieden. We hebben 

een heleboel schriften en potloden, 

pennen en ballen voor een school kunnen 

kopen en ze zijn er allemaal ontzettend 

blij mee! 

 



Regen Afgelopen week was er zo ontzettend veel regen op 1 ochtend, 

Kees deed er 2 uur over om met zijn monteursteam bij ons 

vliegveld/hangaar te komen (de afstand is 14 kilometer). De 

doorgaande weg van Kampala naar Entebbe was op het laagste punt 

onder water gelopen en er was een truck omgevallen. Door de enorme 

hoeveelheid verkeer veroorzaakt dat meteen ontzettende files. Toen ik 

er een uur later ook langs reed, deed ik er nog net zolang over. (Ik 

vertelde de mensen in het kantoor hoever ik had kunnen reizen door 

Nederland in 2 uur!) Behalve het onderlopen van wegen is het 

natuurlijk altijd meteen veel erger voor mensen die hun huizen wat 

lager in Kampala hebben gebouwd. En inderdaad waren er in één van 

de wijken ook een heleboel huizen weggeregend. De politie heeft ook 

een aantal keren een waarschuwing uitgestuurd dat vooral 

schoolgaande kinderen erg op moeten passen als ze door de regen 

lopen. Als het heel hard gaat, kunnen ze gemakkelijk meegesleept 

worden door het stromen van het water en de meeste kinderen hier 

kunnen helaas niet zwemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons gezin   

Een zomer in Kampala en niet in Nederland deze keer! 

Behalve 1 trip voor mij naar Engeland, om weer mee te 

helpen met training voor nieuwe gezinnen, waar ik dan een 

paar dagen in Nederland bij aan plak. Verder ben ik hier. Kees 

komt eind augustus voor een paar weken naar Nederland, om 

even wat tijd met zijn ouders te hebben. Inge is de hele zomer 

hier, omdat ze haar eerste stage gaat kopen in een ziekenhuis 

met een fysiotherapie afdeling voor kinderen! Tom komt ook 

een aantal weken in juli! Lise gaat ruim een maand naar 

Nederland, ze is vroeg klaar met haar examens en moet 2 

weken werk ervaring opdoen. Dat gaat ze doen in en 

verzorgingstehuis, ze wil graag ergotherapie gaan studeren, 

dus dat zal haar daar dan bij gaan helpen (en bij het horen van 

Nederlands…of dialect, wat ze nog wel een beetje spannend 

vindt!) 

Wat statistieken van 2016:  
 MAF heeft 135 vliegtuigen in 26 countries.  

 MAF vloog meer dan 39,000 uur in 2016. 

 Meer dan 60,000 vluchten deed MAF in 2016, met 
ongeveer 163,000 passagiers en bijna 7 miljoen kg vracht 
(alle bagage van de pasagiers niet meegerekend).  

 MAF heeft meer dan 1,250 staf die dienen over de hele 
wereld 

 MAF werkt voor ongeveer 2000 verschillende organisaties. 
 

 

 

 

 

 

We willen jullie, zoals altijd, opnieuw weer 

van harte bedanken voor jullie meeleven! We 

zeggen zo vaak tegen elkaar, ook als we aan 

alle practische hulp denken die we van jullie 

gehad hebben ‘wat zouden we zonder onze 

sterke auto doen hier’ en ‘als we die 

zonnepanelen niet hadden’ ; zo fijn !( en 

regelmatig noodzakelijk!).  Weet dat we het 

niet zonder jullie meeleven kunnen doen, 

ECHT niet!  

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: +256-772-772092 (ook 

what s app) ilonka.barendse@mafint.org 
 
Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427  

Email: karin.hartgers@kpnmail.nl 

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

 

Deze uitzending  wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD. 
 

 

HR nieuws Het werk wat ik mag doen in 

Oost-Afrika is vooral het ondersteunen 

van de managers in de programma s in 

Oeganda, Tanzania, Zuid Soedan en 

Kenya. Iedere maand heb ik overleg 

(meestal via skype) met de managers en 

als er dan dingen zijn waarbij ze de hulp 

van mij of het internationale kantoor bij 

nodig hebben, kan ik daarmee helpen. 

Ook overleg ik de andere kant op, dus 

met MAF internationaal over nieuwe 

staff, verlof van gezinnen en veel andere 

dingen waar communicatie bij nodig is. 

We zijn erg gezegend door alle moderne 

manieren waar dat tegenwoordig mee 

kan, maar het blijft ook erg belangrijk 

om persoonlijk contact met mensen te 

hebben en duidelijk te zijn in wat er van 

iedereen in de verschillende posities 

verwacht wordt. Later in het jaar ga ik 

de teams in Kenya en Tanzania 

bezoeken en ik ben vorige maand een 

week in Zuid Soedan geweest. De 

meeste weken werk ik 2 dagen in 

Kajjansi en de andere dagen vanuit huis. 

 

http://www.maf.nl/
mailto:ilonka.barendse@mafint.org

