
BESTE FAMILIE, VRIENDEN & BEKENDEN 

Noah en Judah zijn erg ingenomen met hun nieuwe 
broertje 

Brisbane 
De laatste paar maanden zijn niet gelopen zoals we 
van te voren hadden gedacht. In maart gingen we op 
vakantie naar Cairns waar na een week René 
klachten kreeg in een van zijn ogen. Hij is twee 
dagen later naar Brisbane gevlogen waar hij de 
medische zorg heeft gekregen die hij nodig had. 
Ondertussen zijn we drie maanden verder en 
schrijven we deze nieuwsbrief nog steeds vanuit 
Brisbane. In de laatste maanden heeft Rene een 
aantal operaties ondergaan en is hij aan het 
herstellen. Ondertussen was Janneke bijna 
uitgerekend en besloten we de baby in Brisbane 
geboren te laten worden. 
 
Baby 
27 juni mochten we Boaz Ely uit Gods hand 
ontvangen! We zijn enorm blij en dankbaar dat alles 
goed is gegaan en dat we een gezonde jongen 
hebben gekregen: 4623 gram. 

 
 
Herstel 
Ondanks alle moeilijkheden ervaren we Gods zorg 
aan veel kanten. We hebben over de hele periode 
goede accommodatie kunnen krijgen. Er zijn een 
heleboel mensen die om ons heen zijn komen staan, 
via MAF maar ook via de kerk waar Janneke en de 
kinderen nu regelmatig heen gaan. Ook zijn we stil 

van de gulheid van mensen. We hebben 
zelfs twee iPads gedoneerd gekregen 
van 

mensen die ons verhaal hadden gehoord, zodat de 
jongens schoolactiviteiten kunnen voortzetten. Ook 
zijn alle benodigdheden voor een baby (bedje, badje, 
warme kleding etc.) geregeld voor ons. Heel 
bemoedigend! Ook zijn René’s ouders hierheen 
gevlogen door MAF Nederland om ons tot 
ondersteuning te zijn. Niet alleen praktisch is dat 
een enorme hulp, het is ook erg leuk om opa en oma 
hier te hebben voor de jongens en het is heel fijn om 
familie hier te hebben die ons tot steun kan zijn. 

Toch blijft het een lastige situatie. We zijn 2,400 km 
van huis, omdat er geen groot ziekenhuis dichterbij 
is. Dit is hemelsbreed, want via de weg is het 
3,700km! Als René’s oog voldoende is hersteld 
kunnen we terug naar Gove, maar medische 
goedkeuring voor het vliegen zal nog een tijd op zich 
laten wachten. In eerste instantie gaat hij 
kantoorwerk doen, wat dat betreft is er genoeg werk 
bij MAF in Arnhem Land. 
 
Arnhem Land 
Ondertussen blijven we up-to-date met wat er 
gaande is in Arnhem Land. Helaas is het probleem 
van brandstofsnuiven en de inbraken daarvoor in de 
vliegtuigen nog steeds erg actueel. Voor deze 
verslaving die zelfs jonge kinderen al hebben 
ontwikkeld is geen gemakkelijke oplossing te vinden 
omdat de oorzaak divers is. Het probleem is zo groot 
dat de gezondheidsautoriteiten aan de bel hebben 
getrokken bij de regering, vanwege de hoge 
loodwaarden in het bloed van een flink aantal 
kinderen. MAF heeft noodgedwongen op de meeste 
communities de vliegtuigen weg gehaald, zodat de 
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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. 
 

toegang tot brandstof wordt beperkt. Dit betekent 
dat er geen vliegtuig is gestationeerd ’s nachts. Wel 
blijven we vliegen op de communities. Begrijpelijk 
heeft dit een grote impact op de MAF gezinnen die 
wonen in deze communities. 
 
Gebed 
Zoals jullie lezen zijn er heel wat gebedspunten waar 
we jullie willen vragen in mee te bidden. We weten 
dat God alle situaties onder controle heeft, hoe het 
ook zal lopen. De uitkomst zal zijn zoals Hij het heeft 

bedoeld. Spreuken 3:5-6 is een tekst die ons houvast 
geeft. 
 

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

● ● ● 

THUISFRONT COMMISSIE 
Als TFC willen we René en Janneke, Noah en Judah en ook de grootouders geluk wensen met de geboorte van 
Boaz. We wensen hem toe dat hij mag leven tot eer van God en Jezus Christus mag leren kennen als zijn verlosser. 
 
We hopen dat het met Janneke en Boaz goed mag gaan en ook dat René na de oogoperaties die hij heeft gehad  
voorspoedig herstelt en dat ze snel weer naar “huis” kunnen en voor de MAF weer aan het werk kunnen gaan. 

 
De snoepactie van jeugdclubs Nathanaël heeft het mooie bedrag van bijna € 800,-- opgeleverd. Ook jongerenkoor 
Elsafan heeft gecollecteerd voor René en Janneke bij de presentatie van hun nieuwe CD. Bedankt daarvoor. 

 
Op vrijdagavond 7 juli is er samen met TFT Mirjam van Ginkel alsnog een volleybaltoernooi georganiseerd nadat 
dit in januari niet kon doorgaan. We zijn blij dat dit gelukt is. Dit evenement had een resultaat van ca. € 1.500,--. 
Direct na de vakantie starten we weer met de voorbereidingen van de kledingsbeurs welke op D.V. woensdag 27 
september wordt gehouden. 
 

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

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 

Het werk in Arnhem Land gaat door. Door René’s afwezigheid is de 
werkdruk onder het instructeursteam flink toegenomen. 

http://www.maf.nl/

