
 

BESTE FAMILIE, VRIENDEN & BEKENDEN 

De 10-zits Caravan en de 7-zits Airvan naast elkaar 

tijdens een gelijktijdige aankomst. 

Hudson gaat de basis op Milingimbi versterken. 

Al deze mensen werden gedoopt aan het strand 

Werk 
Op het werk is het na een erg drukke trainingperiode 
waar we vijf nieuwe piloten hebben getraind weer 
rustig geworden. We werken nu op een gestaag 
tempo toe naar de introductie van de shuttle service 
(lijndienst). De luchtvaartautoriteit heeft nog een 
paar vragen openstaan, maar het overgrote deel van 
onze handleidingen en procedures zijn goedgekeurd. 
Afgelopen maand heeft René zijn inwerkperiode op 
de Cessna C208 Caravan afgerond. Dit toestel heeft 
zijn diensten al bewezen bij diverse grotere 
kerkbijeenkomsten en voor medische vluchten. 
René vliegt inmiddels ook weer op de kleinere GA8 
Airvan en kan zo op verschillende plaatsen worden 
ingezet. 
In november hopen we nog drie piloten te krijgen, 
dus kan René weer aan de slag met het organiseren 
en uitvoeren van de training van deze jongens. Ze 
brengen ook bijna allemaal een vrouw en jong kind 
mee, dus een welkome aanvulling voor de Arnhem 
Land familie! 
 
Gebeds verhoring 
Bedankt voor het mee bidden voor nieuwe piloten 
en voor het vullen van de andere vacatures want het 
lijkt erop dat in de laatste drie maanden de rollen 
langzaam worden opgevuld. We verwachten nu 
voorlopig genoeg piloten te hebben, al veranderen 
er altijd dingen onverwacht. Het grootste tekort is 
nu aan vliegtuig monteurs. Zonder hen kunnen de 
vliegtuigen niet vliegen en staan al die nieuwe 
piloten straks aan de grond, nieuw gebedspunt dus! 

 
 
Heilige Geest 
Een van de Yolŋu collega’s die bij MAF werkt was 
enorm enthousiast, en wij met hem, dat er elke 
avond kerkbijeenkomsten zijn geweest bij de huizen 
van Aboriginal nederzettingen in de buurt. Men zit 
dan gewoon op de grond in de tuin met elkaar en 
aanbidden samen, delen getuigenissen, moedigt 
elkaar aan enz. Als gevolg van deze bijeenkomsten 
werden afgelopen zaterdag 20 mensen gedoopt op 
het strand. 

 
Homeschooling part time 
Elke schooldag voordat Noah naar zijn Engelse 
school gaat geeft Janneke les in het Nederlands. Zo 
leert Noah nu in twee talen lezen en schrijven. De 
Nhulunbuy Christian School waar Noah heen gaat 
was erg enthousiast hierover en gaf graag 
toestemming voor de tijd die hij nu ‘s morgens van 
de gewone lessen mist. Het betekent voor ons wel 
een strak regime elke ochtend. We beginnen om 
kwart voor 8 met Nederlandse lessen en rond kwart 
over 8 breng ik Noah naar zijn school, die om 8 uur 
eigenlijk begint. Hij mist zo weinig en hij pikt het 
Nederlands goed op ook al is het maar een half 
uurtje per dag. Judah luistert vaak mee en herkent 
ook al een paar letters! 
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Don. 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 René & Janneke 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 Don gaat. 
 

Meubels 
In het afgelopen jaar is Janneke bezig geweest met 
het inkopen van nieuwe meubels voor de MAF 
huizen hier. De meeste meubels waren erg oud en 
afgeleefd. Na een hele gulle gift van MAF UK konden 
nieuwe worden aangeschaft. Natuurlijk moest alles 
van plaatjes op websites en via de telefoon met een 
verkoopster worden geregeld omdat de winkel in 
Darwin zit. Het was dus best spannend hoe alles er 
echt uit zou zien en of het goede kwaliteit was. 
Gelukkig bleek dit wel het geval. Veel families zijn 
blij gemaakt met nieuwe banken, boekenkasten, 
matrassen, bureaus, eettafels en stoelen en nieuwe 
gordijnen. Zelf hebben we ook nieuwe matrassen 
(wat een verschil!), een nieuw bureau, een nieuwe 
boekenkast , een nieuwe eettafel en nieuwe 
gordijnen gekregen. Heel fijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training- en Checkingteam inzet 
Het team van training- en checkpiloten waar René 
leiding aan geeft is flink actief geweest. Het 
afgelopen jaar hebben we: 

- 54 Checkvluchten afgenomen 
- 6 Vliegtuigtype conversies gedaan 
- 14 EFIS (glass cockpit) cursussen gegeven 
- 14 Nationale luchtvaart examens afgenomen 

(Flight Review & Instrument Prof Check) 
- 7 nieuwe piloten getraind, waarvan er één 

binnenkort doorstroomt naar Papoea 
Nieuw-Guinea. 

Zodat de ongeveer 20 piloten van MAF Arnhem Land 
hun vluchten kunnen blijven uitvoeren. 

Een hartelijke groet uit Arnhemland 
René & Janneke Don,  
Noah & Judah 

Contactpersoon TFC 
Kees Eckhardt 
tfc@missievlieger.nl  

Supporten? 

Zeg uw steun toe via www.maf.nl of 
www.missievlieger.nl. Bankrekening 
NL11ABNA0443824541 van MAF te 
Twello o.v.v. steunfonds Don 

Adres: Familie Don 
c/o Mission Aviation Fellowship 
P.O. Box 821, Nhulunbuy, NT 0881  
AUSTRALIA 
famdon@missievlieger.nl 

 
 maakt de uitzending mede mogelijk 

● ● ● 

THUISFRONT COMMISSIE 
Graag sluiten we ons aan bij de dank- en gebedspunten die René en Janneke hierboven hebben genoemd. 
Dankbaarheid is er voor de nieuwe piloten, de nieuwe meubels en voor de 20 mensen die gedoopt werden. Gebed 
wordt gevraagd voor de verdere ontwikkeling van de lijndienst en voor nieuwe vliegtuigmonteurs. Bidt u mee? 
 
Voor onze TFC is het momenteel wat rustiger. We hebben dit jaar niet te maken met het regelen van allerlei zaken 
rond verlof, zoals dat vorig jaar wel het geval was. Ook kon dit najaar de kledingbeurs helaas niet doorgaan. 
Vanwege de verbouwing van het kerkgebouw, was de eerstvolgende datum waarop dit mogelijk was zó laat, dat 
het niet zinvol was deze alsnog te houden. Dit scheelt natuurlijk wel opbrengsten voor René en Janneke. Voor 
volgend jaar zijn de data in ieder geval al vastgelegd. 
 
Anderzijds geeft ons dit tijd voor bezinning op mogelijk andere inkomstenbronnen. We richten ons nu op het 
volleybaltoernooi dat D.V. in januari 2017 weer zal worden gehouden. Hopelijk leest u hierover meer in de 
volgende rondzendbrief. 

Wim, Koos, Barry, Arina, Tanja, Erwin, Kees en Frans 

● ● ● 

http://www.maf.nl/

