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Het is een terugkerende uitdaging in Jafeth’s werk: Er 
mag een bepaalde hoeveelheid mee in het vliegtuig en 
mensen doen altijd weer hun best een paar kilo’s extra 
mee te nemen. Vogels die niet mee mogen worden 
aangemerkt als schildpadden. Je mag ook voor de helft 
van de prijs vliegen onder de 12 jaar. Ineens zijn de 

jonge twintigers nog jonge tieners. De uitdaging is 
‘nee’ te kunnen verkopen zonder hen te 

schande te zetten en de relatie te kunnen behouden. 
Iedere piloot heeft zo zijn eigen dingen waarvoor die 
bekend staat bij de mensen in het binnenland… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jafeth geniet vooral van de momenten ‘grondtijd’ 
waarbij hij dokters naar dorpen vliegt en ter plekke 
mag wachten totdat de dokter klaar is, om vervolgens 

naar het volgende dorp te vliegen. Het vliegtuig 
trekt nog altijd veel bekijks. Een paar jonge 

jongens op hun BMX doen kunsten in het gras op de 
landingsbaan, op de vele hobbels die de landingsbaan 
rijk is. Een mooi plaatje; de jongens op hun BMX voor 
het vliegtuig, op hun achterste wiel. De jongens 
worden steeds enthousiaster als ze zichzelf terugzien 
op het kleine telefoonscherm van de piloot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels doet Jafeth zijn werk op het iets grotere 
vliegtuig van MAF Su. Een 8-persoons vliegtuig dat 
naast 2 passagiers, ook 100 kg meer mag vervoeren 
dat het kleinere type waarop hij hiervoor vloog. Voor 
MAF Su is het een uitkomst dat er nog een piloot is die 

op dit type mag vliegen en we zijn dan ook 
dankbaar dat Jafeth zijn training op dit type zo goed 

ging.  
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Op Sipalawini aangekomen begint het inladen. 15 indianen; mannen en vrouwen, staan rondom het vliegtuig. 

Het is het zuidelijkste dorp in Suriname en de huizen zijn gebouwd van alleen natuurlijk materiaal, waardoor  

het lijkt alsof je terug in de tijd bent gevlogen. De vier vogelkooien die er staan mogen niet mee het vliegtuig  

in. Het is in Paramaribo een prestige ding om zo’n prachtig vogeltje uit de jungles van de Amazone in een 

kooitje te houden. Men neemt ze overal mee naar toe; naar werk, op de brommer... In het kader van goed 

rentmeesterschap heeft MAF Su besloten daaraan niet mee te werken. De eigenaren van de kooien kijken sip 

maar kennen deze werkwijze. Bovendien hebben ze nog een andere troef in de hand; schildpadden in een doos, 

die MAF wel gewoon vervoeren. “Schildpadden zeg je... En wat hoor ik dan fluiten?!” vraagt Jafeth ietwat 

verontwaardigd. Ook die dozen gaan het vliegtuig weer uit...  
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Thuis is de dynamiek in de afgelopen maanden ook 
veranderd. Naomi laat meer en meer haar eigen 
karakter zien en ze laat zich de kaas niet van het brood 
eten. Soms vermaken de meiden zich een ochtend 
door elkaars speelgoed of te pakken, of kruip 
wedstrijden te doen wie het eerst bij het speelgoed is 
dat de ander eigenlijk hebben wil. Dat Naomi loopt 
vind ze zelf ook erg interessant. Sindsdien doet ze alles 
na wat ze ons en Ninte ziet doen. Zo gaat ze ook op 
Ninte’s potje zitten (met 1 been erin) en roept dan: 
“jaaaaa” terwijl ze opstaat. Net als Ninte wanneer die 
met succes op het potje heeft gezeten… 
Ninte is dol op kleuren en dus Naomi ook. Hoewel dat 
in de praktijk vooral betekent dat haar mond dezelfde 

kleur is als dat van de krijtjes. Beiden vinden het 
heerlijk om buiten in de tuin op ontdekking 
te gaan. Wanneer er een tropische bui valt en het 

zand wordt modder vinden ze dat zelfs nog leuker.   
 
Conny probeert ondertussen in diezelfde tuin wat 
kruiden te laten groeien die hier slecht te krijgen, of 
erg duur zijn. Ondanks dat de regen alle mineralen en 
voedingsstoffen wegspoelt, lijkt het met wat 
koeienmest toch aardig te groeien. De korte regentijd 
loopt nu alweer op zijn eind en we zullen de buien, de 
modder en de relatieve koelte gaan missen.  
Afgelopen week koelde het zo af dat Conny haar trui 
uit een doos heeft gehaald. Men had hier dikke sokken 
over hun broeken aan en scholieren wisten nog wel 
ergens een trainingsjas te vinden voor over de 

schooltenues. Het leek wel herfst… en dat met 
24 graden.                                                .  
Ook Naomi deed Conny een pyjamashirt met lange 
mouwen aan. Ze vond het een gekke ervaring; zat aan 
haar armen te trekken, aan haar bekleedde polsen te 
voelen en in haar handjes te klappen. Pas toen 
realiseerden wij ons dat ze nog nooit lange mouwen 
aan heeft gehad. Ninte kreeg op haar beurt een lief 
regenjasje uit een doos cadeau. Toen ze ontdekte dat 
het ding op haar rug ook op haar hoofd kon, wilde ze 
de capuchon niet meer af. Als ze haar hoofd draaide 
knisperde het; zo geinig vond ze dat. Toen ze voor het 
eten haar jasje uit moest doen was ze drijfnat van het 
zweet, en toch wilde ze hem de volgende dag weer 
aan. De jas ligt nu uit het zicht, te wachten op nog zo’n 
koele dag, of een reis naar Nederland...   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vogeltjes in de kooien kom je 

overal tegen.. 

Opa en oma Bruinink op bezoek! 

Jafeth zal in mei 2017 een aantal dagen in Nederland 
zijn, omdat een goede vriend van hem dan hoopt te 
trouwen. 
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Als Conny met de twee meiden terug komt van de 
wekelijkse boodschappen is het meestal tijd voor de 
lunch. Een lekker bruin broodje kaas, iets wat de  
Surinamers blijkbaar van de Nederlandse invloeden 
over hebben gehouden. Het zet Conny altijd weer stil 

bij hoe goed we het hier hebben. Het geeft ons 
dankgebed voor ons dagelijks brood een 
nieuwe diepgang. Onze leefwijze is hier meer 

basaal geworden met naar Nederlandse maatstaven 
weinig luxe. Hier geldt kaas echter wel degelijk als een 
luxe, net als vrijwel ieder broodbeleg, aangezien 
prijzen hier nog steeds stijgen. De lonen blijven achter. 
Rijst is bijvoorbeeld, sinds wij hier zijn, in prijs 

verdriedubbeld! Voor onze boodschappen zijn we 
twee keer zoveel kwijt dan in Nederland, een 
bedrag dat de meeste mensen niet eens als 
maandloon hebben. Het stelt ons voor een raadsel 
waar mensen hier van leven. Ouders hebben vaak 
allebei twee banen en kinderen lopen tot laat -zonder 
toezicht- op straat. Leerkrachten hebben recent 

gestaakt, maar de overheid kijkt de andere 
kant op. Er is weinig continuïteit in Suriname en we 

beginnen beter te begrijpen dat veel mensen hier 
passief en wat gelaten zijn. Een vorm van 
onverschilligheid die ook een mooie kant heeft; dat 
men zich niet zo druk maakt. Om niks niet eigenlijk.. 
behalve dan in het verkeer.  

 

 

 

Verjaardagen 

 

6 maart – Naomi 1 jaar! 

 

1 mei – Conny 30 jaar 

 

1 juni – Jafeth 29 jaar 
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ThuisFrontCommissie 
We kijken terug op een geslaagde actie in december – 
de kerststollen. Nu zijn we alweer bezig met de 

volgende grote actie, namelijk de wielertocht rondom 
het IJsselmeer. Vorig jaar hebben we hier een 
ontzettend mooi bedrag mee opgehaald voor Jafeth en 
Conny. We hopen dat dit jaar ook weer een mooi 
bedrag bij elkaar te fietsen! 
Houdt u van racefietsen of kent u enthousiaste 
racefietsers die dit wel een mooie uitdaging vinden? 
Neem dan contact met ons op! 
 
Groet van de ThuisFrontCommissie 
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Steun: NL 51 ABNA  0534203086 
tnv MAF Nederland steunfonds Bruinink 

 

 

 

 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Bruinink. 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 Jafeth & Conny 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 Bruinink  gaat.  
Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van De Verre Naasten (DVN)                                      

 

 

 

http://www.maf.nl/
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Racefietsers gezocht! 

M/V 
 

Heb je zin is een stoere fietstocht waarmee we Jafeth en Conny 

sponsoren? Ga dan mee op zaterdag 17 juni 2017 voor een 

fietstocht rond het IJsselmeer! 

 

 

Op 17 juni willen we met een groep fietsers voor de tweede keer een 

sponsorfietstocht rond het IJsselmeer gaan rijden. Deze actie wordt 

georganiseerd om Jafeth en Conny financieel te ondersteunen in hun 

werk voor MAF.  

 

MAF (Mission Aviation Fellowship) is een wereldwijde 

zendingsorganisatie met als belangrijkste doel om mensen in 

afgelegen gebieden te bereiken en noodhulp te bieden. In Suriname 

vliegt MAF met medisch personeel, medicijnen, voedsel en medische 

middelen naar de binnenlanden. Daarnaast draagt MAF ook bij aan de 

opbouw van lokale gemeenschappen. Dit is in Suriname absoluut 

noodzakelijk werk. 

  

De actie heeft als doel om 15.000 euro op te halen. Deelnemers aan 

de fietstocht betrekken actief hun achterban om gesponsord te 

worden voor de afstand die ze gaan fietsen. Elke deelnemer zorgt 

voor minimaal 500 euro aan sponsorgeld. 

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste racefietsers die het leuk vinden om 

gezamenlijk een dag te fietsen en zo geld op te halen. Er rijdt iemand 

met een auto mee voor de bagage en het eten en drinken. 

 

Voor informatie en aanmelden:  Roel Kuipers 

(rkuipers1966@gmail.com)  
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