
Onze eerste nieuwsbrief vanuit Tsjaad! We hopen jullie weer een klein kijkje te geven in waar we mee bezig zijn geweest sinds we in april 

uit Nederland vertrokken zijn. 

 

Afscheid 

Zondag 9 april was onze uitzenddienst. Wat werden we be-

moedigd door de woorden van de preek en de toespraken. 

Niet minder door de velen van jullie die ons de hand kwa-

men schudden! 

Maandag 10 april was het dan echt zover. Op naar Schiphol, 

samen met onze beide families. Afscheid nemen is altijd las-

tig, maar het was fijn dat ze ons uit kwamen zwaaien. We 

mogen allemaal weten dat God met ons meegaat en ook bij 

onze families in Nederland is. Dit maakt ook het afscheid een 

beetje makkelijker. 

 

Madagaskar 

Bijna drie weken mochten we op Madagaskar verblijven. 

Johan is daar ingewerkt op het toestel waar hij hier in Tsjaad 

op zal gaan vliegen. Ondanks dat we een beetje geïsoleerd 

zaten, hebben we toch iets van het mooie eiland kunnen 

zien; Johan vanuit de lucht en Reinate vanaf de grond. 

  

 

 

 

Wat een mooi eiland!  

 

Toch waren we blij toen de training voorbij was en we naar 

Tsjaad konden vertrekken. Dit keer echt op weg naar de plek 

waar we naartoe geleefd hebben. 

 

Tsjaad 

We kregen letterlijk en figuurlijk een warm ontvangst in 

Tsjaad! Onze collega’s van MAF hebben ons goed opgevan-

gen en ons de eerste twee weken de gangbare dingen laten 

zien. Waar kan je boodschappen doen, hoe gaat het in het 

verkeer, welke dingen kan je zoal doen?  

Het verkeer is wel even wennen. Veel Tsjadiërs rijden motor 

omdat ze ver van hun werk wonen, maar zich geen auto kun-

nen veroorloven. Motorrijders hebben blijkbaar altijd haast 

en houden zich totaal niet aan de regels. Zij vormen de 

grootste uitdaging op de weg en dat terwijl bijna niemand 

een helm draagt! Gelukkig is het wel mogelijk om als vrouw 

alleen in de auto te rijden binnen de stad. Daardoor is Reina-

te minder afhankelijk van anderen om haar dingen te doen. 

 

N’Djamena is een grote stad met verschillende wijken. Elke 

wijk ziet er ook echt anders uit en gebeuren er andere din-

gen op de straat. Wij wonen in een erg rustige wijk. Onze 

eerste indruk van de stad was dat ze beter ontwikkeld was 

dan we hadden verwacht. De laatste jaren zijn er steeds 

meer wegen geasfalteerd. Toch bestaan er nog steeds veel 

straten uit zand, wat in het regenseizoen het reizen moeilij-

ker zal maken.   

We merken dat het regenseizoen er aan zit te komen. De 

temperatuur gaat langzaam iets naar beneden, rond de 40 

graden en de luchtvochtigheid stijgt. Onze eerste regenbui 

hebben we inmiddels gehad. Wij zijn in de heetste periode 

aangekomen en iedereen blijft tegen ons zeggen dat het qua 

weer alleen maar beter wordt.  Elk seizoen hier heeft  zijn 

eigen mooie dingen en uitdagingen. We zijn dan ook erg be-

nieuwd wat het regenseizoen ons zal brengen. 
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Vliegen 

Het vliegtuig waar Johan op zal gaan vliegen, de Cessna C182, 

is nog in Oeganda voor het krijgen van een nieuwe motor. Op 

dit moment ziet het er naar uit dat we begin juli voor onge-

veer een maand naar Oeganda zullen gaan om daar ter plek-

ke de eerste uren na het onderhoud te vliegen voordat het 

vliegtuig naar Tsjaad kan komen. 

Zelf vliegen in Tsjaad is dus nog niet mogelijk geweest. Johan 

helpt momenteel mee op kantoor. Daarnaast gaat hij onge-

veer een keer per week met een collega op een ander toestel 

mee. Zo kan hij toch de landingsbanen en de procedures met 

passagiers leren kennen. Reinate is ook met een vlucht mee  

geweest. Een hele ervaring! Mooi om het werk en de mensen 

te zien waar we voor zijn gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinate houdt zich momenteel nog bezig met het creëren van 

een thuis en de dagelijkse zaken, zoals eten kopen en klaar-

maken. Aangezien het in de keuken snel erg warm is, moet je 

dit iets meer plannen. Ook merk je dat de warmte je energie 

kost en het echt allemaal een stuk langzamer gaat. 

Om er iets anders bij te doen, moet het Frans op een hoger 

niveau zijn. Waarschijnlijk zal ze hiervoor vanaf september in 

de stad nog een opleiding gaan volgen. 

Met hartelijke groet, 

Johan en Reinate 

 

Vanuit de TFC 

De jaarlijkse fietsdag komt er 

weer aan en zal dit jaar plaats 

vinden op zaterdag 16 september a.s. 

We hopen dat jij weer van de partij bent en wanneer je nog 

nooit hebt meegedaan; van harte welkom! 

 

Er is voor gezinnen en andere belangstellenden een mooie 

puzzeltocht . Heeft u een elektrische fiets, dan kan de route 

worden uitgebreid. 

Voor de wielers wordt er een route van 120 km uitgezet.   

Het zijn volledig verzorgde tochten. 

Houd je niet zo van fietsen, maar wil je wel de sfeer proeven? 

Dan nodigen wij je uit voor de uitgebreide lunch.  

 

Voor meer informatie en 

aanmelding verwijzen we 

jullie naar de site. 
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Gebed is echt essentieel, wil je ons in je voorbede blijven 

gedenken? 

 

Dankpunten: 

-De warme ontvangst in Tsjaad 

-Dat we langzaam aan dit land wennen 

-De vluchten die Johan mee kan 

 

Gebedspunten: 

-Het beter beheersen van de Franse taal 

-Dat Johan binnenkort zelf kan gaan vliegen 

-Goede contacten hier in Tsjaad 

-De bevolking in Tsjaad en het werk dat MAF hier doet 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop                                       

06-10979636 

tfcbrugmans@gmail.com 

 

Postadres Johan & Reinate in Tsjaad 

BP 1182       N’Djamena                                    

Chad 

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 

MAF vliegt naar de woestijn in het noorden... 

...en naar het groenere zuiden 

http://www.maf.nl/

