
Op 15 september was het dan zover: het sollicitatiegesprek met MAF Internationaal. Zij zijn degenen die ons uitzenden en ook het land be-

palen waar we naar toe gaan. In deze nieuwsbrief zullen we o.a. vertellen hoe dat gegaan is  en meer informatie over het land waar we 

naartoe gaan... 

Sollicitatiegesprek MAF International 

Woensdag 14 september zijn we naar Engeland vertrokken 

voor het sollicitatiegesprek met MAF International. ‘Hoezo, 

jullie zijn toch al  een tijdje aangenomen?’ vraagt u zich mis-

schien af. MAF Nederland heeft eind 2013 aangeven het tra-

ject met ons aan te willen gaan. Hierdoor werden we een 

‘pilotenechtpaar in opleiding’. MAF Nederland zorgt voor de 

selectie en begeleiding, MAF International is degene die ons 

uiteindelijk uitzendt. Vandaar dat we weer op weg zijn ge-

gaan naar Engeland. Dit keer naar Ashford, helemaal in het 

zuiden van Engeland. 

Op 15 september hadden we afzonderlijk van elkaar ver-

schillende gesprekken. De meeste vragen waren om te kij-

ken hoe je handelt in bepaalde situaties. 

De gesprekken waren voornamelijk bedoeld om MAF Inter-

national ons persoonlijk te leren kennen en te zien of we, nu 

we bijna klaar zijn met de voorbereidingen, ook echt klaar 

zijn voor het werk van MAF en of we geschikt zijn voor het  

land en  het programma dat ze voor ons in gedachten had-

den. 

MAF International heeft aangegeven dat zij ons uit willen 

zenden. Dit uiteraard onder voorbehoud dat Johan de verde-

re opleidingen en testen goed doorstaat. Zijn laatste brevet 

heeft Johan begin oktober gehaald! Hij moet nu alleen nog 

een paar testen afleggen. We hopen dat op het moment dat 

deze nieuwsbrief uitkomt deze goed zijn afgerond. 

 

Verdere planning 

Het land waar we naartoe uitgezonden zullen worden is 

Tsjaad. In Tsjaad worden meer dan 100 verschillende talen 

gesproken.  

Gelukkig zijn er twee hoofdtalen in Tsjaad: Frans en Ara-

bisch. Aangezien we in geen van beide talen uitblinken, zul-

len we het laatste weekend van oktober naar Frankrijk gaan 

om ons daar voor zes weken onder te dompelen in de Fran-

se taal. In Lyon zit een taalschool waar we een basis in de 

Frans taal leggen. De cursus is vijf dagen in de week. Zodra je 

na de les met zijn tweeën op een appartement bent, zul je 

weer snel Nederlands met elkaar praten. We hebben hierom 

besloten om bij een gastgezin in te trekken. Dit zal best even 

wennen zijn, maar zo kunnen we wel het meeste uit deze 

weken halen. 

De eerste maanden van volgend jaar staan er nog een paar 

belangrijke trainingen op het programma. Nog belangrijke 

vliegtrainingen voor Johan, maar ook trainingen voor ons 

samen. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidstraining. 

We werken er naartoe om in april uitgezonden te worden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Airmail nr.9 

 Johan & Reinate Brugmans        Oktober 2016 

D.V. zondag 9 april, in de ochtend-

dienst, zal onze uitzenddienst zijn. 

Zet je hem vast in de agenda? 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

Johan en Reinate 

 

 

Vanuit de TFC 

 

Op 3 september jl. hebben we de wieler– en fietspuzzeltocht 

gehouden. 

Het was een prachtige dag en wat was het een succes! 

 

34 wielrenners hebben de tocht van 120 km gefietst. Daar-

naast deden ruim 40 volwassenen en kinderen mee aan de 

puzzeltocht. 

Bij de familie Den Hoedt kon iedereen heerlijk lunchen en 

uitrusten. 

We hebben in totaal €6300,- opgehaald.  

We danken alle vrijwilligers, deelnemers en sponsoren harte-

lijk voor dit prachtige resultaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijnactie 

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar een wijnactie komen. We 

zijn druk met de voorbereidingen en verwachten de actie in 

november te kunnen starten. Houd je de site in de gaten?! 

 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. 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 Johan & Reinate 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 

daarbij dat het om de familie Brugmans gaat. 

        www.brugmans-maf.nl 

 

Gebed is echt essentieel, wil je ons in je voorbede blijven 

gedenken? 

 

Dankpunten: 

-De goede gesprekken met MAF International 

-Dat het land van onze bestemming bekend is 

-Voor de fijne dag van de fietstocht 

 

Gebedspunten: 

-Voor een goede tijd in Frankrijk 

-Dat we de Franse taal goed mogen gaan beheersen 

-Voor de verdere voorbereidingen 

 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop 

078-6823300 

tfcbrugmans@gmail.com 

 

Adres  Nederland  

Johan & Reinate 

Titanlaan 4 

3318 ET Dordrecht 

johanenreinate@gmail.com 

Supporten? Zeg uw steun toe via 

www.maf.nl/brugmans 

Bankrekeningnummer :  

NL88 ABNA 0612159671, t.n.v. MAF 

Nederland o.v.v. TFC Brugmans 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord 

door Drukkerij RAD, Dordrecht 

http://www.maf.nl/


Tsjaad 

Aangezien Tsjaad niet echt een bekend land is bij velen, zul-

len we jullie er hier al iets meer over vertellen. Het is één van 

Afrika’s armste landen.  

Tsjaad ligt in midden/noord Afrika en wordt omringt door 

Libië, Niger, Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek en 

Soedan.  

Tsjaad kan je op meerdere manieren in tweeën delen. In het 

noorden vind je woestijnen en in het zuiden is het groener. 

De bevolking in het noorden en in de centrale delen is mos-

lim, in het zuiden vind je voor een deel christenen en voor 

een deel gelooft men in lokale goden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsjaad heeft een oppervlakte van 1.284.000 km² dit is onge-

veer 30x zo groot als Nederland! 

Slechts een klein deel, ongeveer 600km, van 40,000km van 

de wegen van het land zijn verhard, waardoor over land rei-

zen tijdrovend en gevaarlijk is.  

 

 

 

 

 

 

Aangezien MAF er is, zijn de partner-organisaties in staat om 

meer van hun tijd te besteden aan het voldoen aan de be-

hoeften van de bevolking.  

 

Vanuit hun basis in N'dja-

mena, bieden de MAF 

vliegtuigen toegang tot de 

meest afgelegen regio's. 

Zo ondersteunen ze o.a. 

water- en medische  

projecten, zendingswerk, 

bijbelvertaalwerk, leiderschapstraining en ontwikkelingswerk. 

Met zo’n 700.000 inwoners is N’djamena de hoofdstad van 

Tsjaad. Wij zullen in deze stad op een compound komen te 

wonen. 

N’djamena kent een warm steppeklimaat met ongeveer ze-

venhonderd millimeter neerslag op jaarbasis. Deze regen valt 

vrijwel allemaal in het regenseizoen dat duurt vanaf eind juni 

tot en met september. Gedurende deze maanden wordt de 

ergste hitte ook wat getemperd. Het kwik daalt van gemid-

deld rond de veertig graden naar ‘slechts’ dertig graden. Zo-

dra de neerslag afneemt loopt de temperatuur weer wat op. 

N’djamena behoort dankzij dit hete klimaat tot de meest war-

me hoofdsteden ter wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        www.brugmans-maf.nl 


