
Een groep medici naar Lokori

Onlangs mocht ik een groep medisch
personeel naar Lokori in Turkana vliegen.
Het was een groep van 11 mensen. Zij
werken als vrijwilliger voor de organisatie
Every Child Matters. Toen ik voor de
vlucht vroeg wie er graag voorin wilde
zitten, wezen ze hun leider dr. Beyda aan.
Dit resulteerde in een goed gesprek
tijdens de 1,5 uur durende vlucht. Hij
vertelde mij dat ze met een groep van 22
mensen een week in Kajiado (ten zuiden
van Nairobi) hadden gewerkt in een
ziekenhuisje en nu naar Lokori gingen.
Iedereen werkt in het medisch vak en is
of arts of verpleegkundige. Dr. Beyda
was al drie keer in Lokori geweest en is
het hoofd van Every Child Matters. Deze
organisatie gaat naar verschillende
landen om medische hulp te verlenen
aan mensen (en met name kinderen) die
het anders niet zouden kunnen krijgen.
Hij vertelde dat de organisatie
verantwoordelijk is voor meer dan 40.000
kinderen in verschillende landen in de
wereld. Hij heeft zelf ook een
commercieel vliegbrevet en heeft een
passie voor vliegen. Zelf is hij in de jaren
'90 vanuit het jodendom tot geloof
gekomen en noemt zich nu een Messias

belijdende Jood. Het doel voor de reizen is
mensen te bereiken met het evangelie.
Maar, zoals hij zelf zei, je kunt niet met
mensen over Jezus spreken als ze ernstig
ziek zijn. Door middel van hun klinieken
willen ze mensen medisch helpen en
tegelijk Gods genade laten zien. Dr. Beyda
heeft als uitgangspunt dat het niet zoveel
uitmaakt met wat je komt, maar dat het
uitmaakt wat je achterlaat bij de mensen.
De ziekten en aandoeningen waar Every
Child Matters veel mee te maken heeft zijn
met name wormen, vitaminentekorten en
luchtweginfecties door de droge en stoffige
omgeving. Verder neemt ook het aantal
HIVgevallen toe.
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Juba

Afgelopen week was ik de hele
week in ZuidSoedan aan het

vliegen. Nadat in juli daar weer
gevechten waren opgelaaid was
het hele team geëvacueerd. Nu
iedereen in Nairobi zit, proberen

de basis in Juba draaiende te
houden door iedere week daar

een piloot te hebben. Ik was dus
afgelopen week aan de beurt. Het
was apart om mee te maken dat

de stad, waar begin juli hevig
gevochten werd, ondertussen toch

weer druk en bedrijvig was. Op
het vliegveld was het net zo druk
als altijd en het gewone leven iss
weer in volle gang. Maar ondanks

dat merk je toch ook
verslagenheid. Vooral omdat het
niet lukt om een vredig land op te
bouwen. De mensen zijn er moe
en zat van dat hun leiders alleen

maar oorlog kunnen voeren.
"Iedereen wil vrede, maar er zijn

zoveel wapens in het land en
iedereen weet dat je daardoor je
zin krijgt", vertelde een van Zuid

Soedanese passagiers.

Janelle met haar klasgenoten

Na ZuidArika.......
weer aan het werk!



Uganda

Eerder schreef ik dat ik naar Uganda zou

gaan voor een MAFconferentie. Deze

conferentie duurde 1,5 week en was

verrijkend. Het was goed om andere

MAFers eens persoonlijk te ontmoeten.

Doordat we in verschillende landen

werken zien we elkaar bijna nooit, terwijl

we toch veel met elkaar te maken

hebben. Op het gebied van

standaardisatie is het goed dat we op

dezelfde lijn zitten: wat kan wel en wat

mag echt niet. We spraken ook over de

verschillen in regelgeving in de

verschillende landen. Wat in het ene land

wel kan, mag in het andere niet. Verder

kwam aan de orde hoe we omgaan met

het personeelstekort. Welke acties

kunnen we hierop ondernemen?

We zijn ook bijna klaar met de 'avionics

upgrade' voor al onze vliegtuigen naar een

'glass cockpit' (zie de foto's hiernaast).

Binnen MAF werken we met zogenaamde

Standard Operating Procedures (SOP). Dit

houdt in dat iedereen op dezelfde manier

vliegt en de instrumenten instelt. Wil je dat

het goed werkt en dat iedereen dit ook

makkelijk kan overnemen, dan moet het

ook logisch zijn. Dit vereist goed

doordachte procedures die ook uitlegbaar

zijn tegen de achtergrond waarvoor ze

bestemd zijn.

Verder moest ik mijn Instructor Pilot

Kwalificatie vernieuwen op beide type

vliegtuigen die we hier vliegen, de C206 en

de Caravan. Een mooi neveneffect als je

een tijdje 'meedraait' in een ander

programma, is dat je weer nieuwe ideeën

krijgt hoe je bepaalde problemen kunt

oplossen. Al met al kijk ik terug op een

goede tijd in Uganda.

Naar ZuidAfrika

In juli zijn we in ZuidAfrika geweest.

Op verlof, maar ook omdat Marieke

daar nog elke twee jaar voor een

bezoek aan de dermatoloog moet zijn,

alles was goed! We hebben er ook

heerlijk vakantie gevierd.

Voor de vakantie was het erg hectisch op

het werk. Er zijn veel wisselingen in

personeel, onder andere omdat we bij

toerbeurt op verlof zijn. Daarom moeten de

verschillende functies steeds over

verschillende mensen worden verdeeld.

Het afgelopen jaar waren we met twee

vliegers in Kenia. Naast het vliegen

kwamen ook de administratieve taken op

ons neer. Normaal werd dit gedaan door

drie mensen en nu doen we het grotendeels

zelf. Dit betekent dat we heel efficiënt

moeten werken om al het werk gedaan te

krijgen. Verder verandert er veel in de

veiligheidsvoorschriften, met name als

gevolg van de terroristische aanslagen. Dat

maakt ons werk er niet gemakkelijker op.

Maar goed, na alle drukte was het dus

heerlijk vakantievieren in ZuidAfrika!

Marieke en de kinderen waren al twee

weken in ZuidAfrika, daarna heeft

Christiaan zich bij hun aangesloten. We zijn

in die tijd bij de ouders van Marieke te gast

geweest.

Kleren kopen (omdat dat in Kenia toch wel

erg duur is), doktoren bezoeken en lijstjes

afwerken horen altijd bij verlof, maar ook

vrienden bezoeken, banden met familie

weer versterken en bij opa en oma logeren.

Er staat een hele foto collage op onze

weblog voor wie het leuk vindt!

We hebben een bezoek gebracht aan

Lesotho. Het was bijzonder om daar weer

heen te rijden, en eenmaal over de grens

lijkt het net of de tijd heeft stilgestaan. Op

een paar veranderingen na: de speelplein

van de Amerikaanse School ziet er een stuk

mooier uit, en er zijn een paar rotondes en

wat nieuwe gebouwen bij gekomen. We

hebben nog een paar bekenden opgezocht,

wat natuurlijk erg leuk was. Ook het bezoek

aan de familie Knot, een eindje buiten

Ladybrand, was erg gezelllig.

En dan aan het eind een heerlijke vakantie

aan de kust om het 45jarige jubileum van

mijn ouders te vieren. We kunnen er weer

tegen!
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Voor (boven) en na (beneden) de upgrade

Een oudere vrouw die trouw een paar keer per
jaar in het Katholieke ziekenhuis in Wamba
(centraal Kenia) komt werken. Wij vliegen haar
van en naar Wamba.

Avionicsupgrade, glass cockpit
en de SOP



Presentatie avond Pretoria

3 juli hadden we een presentatieavond in
de kerk in Pretoria. Hier konden we delen
over alles we in de afgelopen twee jaar
hebben meegemaakt en hoe het werk hier
in Kenia verloopt. Het was een goed
bezochte avond. Het was bemoedigend
om te merken dat zoveel mensen in
Pretoria met ons meeleven. Ons kan net
se: baie dankie.

Gemeenteavond Stadskanaal

Ook mooi om even te delen is dat we in
april een gemeenteavond van de kerk in
Stadskanaal konden 'bijwonen.' Via Skype
waren we vanuit Nairobi live aanwezig
tijdens deze gemeenteavond over de MAF.
Na een presentatie was er voor ons ook
een gelegenheid om wat over onszelf te
vertellen en over wat we hier in Kenia
doen. Ook konden we een aantal vragen
beantwoorden. Voor de gemeente in
Standskanaal: hartelijk dank voor deze
mogelijkheid en we hopen vaker hiervan
gebruik te maken!

Afsluiten en opstarten

Het vorige schooljaar hebben we
afgesloten met schooluitvoeringen en
de high school musical Les
Miserables. Hier ging veel tijd in zitten,
want sinds de kerst moest er geoefend
worden voor 4 uitvoeringen. Al met al
een leuke tijd waarin je veel mensen
veelvuldig ontmoet. Het was ook heel
gezellig! Helaas is de realiteit dat velen
van de mensen waarmee we optrokken
in de afgelopen zomer zijn weggegaan.
Soms terug naar hun thuisland, soms
door naar een ander land. Zo gaat dat met
expats. Onze kinderen maken elk jaar
nieuwe vrienden, zeker in een intensieve
tijd als de voorbereiding voor een musical,
maar deze kinderen gaan nu elders heen.
Het contact zal via de digitale wereld wel
blijven, maar elkaar weerzien is niet altijd
een reële optie. Zo hebben we naast de
schoolactiviteiten ook een aantal
afscheidsfeestjes bijgewoond.

Nu we dichter bij de school wonen, hebben
onze kinderen een groter socialer netwerk
opgebouwd. We merken dan wel weer wat
het betekent om als een expat te leven.
Voor hen die weggaan staan er nieuwe
uitdagingen voor de deur, maar voor ons die
achterblijven blijft er een leegte die niet
makkelijk gevuld kan worden. Wel zijn er dit
schooljaar weer veel nieuwe gezichten, die
ook allemaal hun plek weer zullen moeten
vinden. We hopen maar dat onze kinderen
weer anderen ontmoeten waar ze een
goede band mee kunnen opbouwen...
Inmiddels is het schooljaar alweer 6 weken
aan de gang. Nieuwe klassen, nieuwe
juffen, nieuwe gezichten; verbazingwekkend
om te zien dat na een paar weken iedereen
weer gewend is aan de routines. Lianne
begint aan grade 11 (het eennalaatste
jaar), Nicole begint met de High School, Cor
zit in de laatste klas van de lagere school en
Janelle: grade 3 (groep 5). Marieke werkt dit
jaar 4 dagen per week. Ook dat gaat prima.
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Lianne in Les Meserables

Cor tijdens het concert van de basisschool

Cor zit op voetbal. Elke zaterdagochtend trainen ze of hebben ze een wedstrijd tegen een andere school. Op de

laatste schooldag van het vorige jaar hadden ze een groot toernooi waar veel scholen in verschillende klasses het

tegen elkaar opnamen. Helaas ging de roem en eer naar een ander team, maar dat kon de pret niet drukken.



Fietsen voor Haak

Op zaterdag 2 juli vond fietsen voor Haak plaats, inmiddels voor de zesde keer.

Het weer was wisselvallig, stevige regen en felle zonneschijn wisselden elkaar af.

De fietsers hebben ongeveer € 1.700, bij elkaar gefietst.

De fietsers en de sponsors bij dezen heel hartelijk dank!

Nieuwe TFCleden

De Thuisfrontcommissie is toe aan versterking van de gelederen. Rynald de Wit, de

broer van Marieke, is toegetreden tot de TFC. Verder zal Janette Hakvoort het

secretariaat voor haar rekening nemen. We zijn God dankbaar voor deze nieuwe TFC

leden. Daarmee is ons gebed verhoord en kunnen we het werk van Christiaan en

Marieke voor MAF blijven ondersteunen, zowel praktisch als financieel.

Greetje Spakman is gestopt met haar werkzaamheden voor de TFC. We bedanken

haar hartelijk voor haar inzet in de afgelopen jaren! Ze is steeds heel betrokken

geweest bij Christiaan en Marieke en heeft ze ook een keer opgezocht in Lesotho.

De Thuisfrontcommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen: Aldert

Blijdorp (voorzitter), Tanja van Oudenaren (financiën), Renate van der Velde

(nieuwsbrief), Rynald de Wit (verlof) en Janette Hakvoort (secretariaat).

In regen en wind € 1.700, bij elkaar gefietst!
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Colofon

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de
ervaringen van Christiaan en Marieke Haak.

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 Christiaan en Marieke als
supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website

www.maf.nl of telefonisch bij MAF,
055  741 00 17

Wijzigingen (adres, email, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan
MAF Nederland

Postbus 7, 7390 AA Twello
of: info@maf.nl

Vermeld daarbij dat het om Christiaan en Marieke Haak gaat.

Giften kunt u storten op rekeningnummer NL 40 ABNA 056 33 76 325
MAF Nederland, t.n.v. Steunfonds Haak.

Giften in ZuidAfrika kan naar Mission Aviation Fellowship, Standard
Bank, Greenstone Branch, branch code: 016342, acc#020044615

vermelding vir Christiaan en Marieke Haak.

Adresgegevens fam. Haak:
Mission Aviation Fellowship, P.O. Box 2112300505

Nairobi, Kenya
Email: chaak@maf.org
Skype: christiaan.lesotho

Weblog: haakshome.wordpress.com

De uitzending van Christiaan en
Marieke Haak wordt mede mogelijk
gemaakt door De Verre Naasten.




