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Beste_familie,_vrienden_en_bekenden, 
 
 
Sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief 
is er veel gebeurd hier in Zuid-Soedan. Graag 
delen we onze ervaringen van de laatste 
maanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardag 
Vrijdagavond 8 juli 2016..... enkele uren voor het 
de 5e verjaardag van Zuid-Soedan is. 
Zoals gebruikelijk op vrijdagavond, zitten we 
samen met onze collega’s ontspannen wat te 
eten wanneer we plotseling worden opgeschrikt 
door het geluid van geweerschoten.  
Eerst ver weg, maar kort daarna heel dichtbij...  
Diezelfde avond vallen er in Juba al meer dan 150 
doden tijdens gevechten tussen het 
regeringsleger en oppositietroepen. 
 
Omdat verwacht wordt dat dit grote gevolgen zal 
hebben, wordt op zaterdagochtend besloten om 
de MAF vrouwen en kinderen te evacueren. 
Enkele uren later zitten Marlies en Yenthe, 
samen met andere gezinnen in een MAF vliegtuig 
op weg naar Kenia. Wim blijft samen met enkele 
collega’s op de compound achter om 
noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na een rustige zaterdag, barsten op 
zondagochtend de gevechten in alle hevigheid 
los en verandert Juba in een oorlogsgebied.  
Voor Wim en zijn collega’s is het niet mogelijk om 
de compound te verlaten. Pas op dinsdag lukt het 
hen om het vliegveld te bereiken, met één van 
onze MAF vliegtuigen naar Nairobi te vliegen en 
zich aan te sluiten bij de rest van hun gezin.  
 
Een verjaardag die we niet snel zullen 
vergeten....  
 
Nairobi 
En dan zijn we plotseling in Nairobi.... Wij konden 
dan wel veilig in Kenia zijn, honderden 
hulpverleners waren nog in het land en 
schreeuwden om hulp. De daaropvolgende 
weken vloog MAF daarom dagelijks naar Zuid-
Soedan om hulpverleners te evacueren, 
vluchtelingenkampen te voorzien van medicijnen 
en voedsel en hulpgoederen in te vliegen. Wim 
kon hierbij op verschillende manieren assisteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer_terug 
Sinds het begin van deze maand zijn we weer als 
gezin terug in Juba. Hoewel de gevechten op veel 
plaatsen in Zuid-Soedan doorgaan, is het in Juba 
redelijk kalm, maar gespannen. We zijn erg blij 
om weer thuis te zijn en het is fijn om onze lokale 
collega’s dagelijks te zien. Marlies heeft haar 
werk in het nabijgelegen weeshuis opgepakt en 
Yenthe gaat weer naar school.  



  

 
  
 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Hobo. 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 Wim & Marlies 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 Hobo gaat. 

 

Wim heeft inmiddels zijn laatste trainingen 
afgerond en zijn eerste passagiers vervoerd. Hij 
verwacht de komende tijd volop in Zuid-Soedan 
te kunnen vliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAF is meer dan ooit nodig in Zuid-Soedan. De 
wegen zijn erg onveilig, waardoor zendelingen 
en hulpverleners alleen via de lucht kunnen 
reizen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor 
het geweld en honderdduizenden verblijven in 
vluchtelingenkampen in erbarmelijke omstan-
digheden. Zoveel angst, honger, pijn en 
verdriet....! 
 
We zijn dankbaar dat we, samen met u, iets 
kunnen betekenen voor de bevolking van Zuid- 
Soedan! 
 

 
Hartelijke_groeten, 
Wim_&_Marlies_en_Yenthe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANUIT_DE_TFC:  
 
Terugblik Paddle for Life 
Op 17 september ging een groep sportievelingen 
de uitdaging aan. Een kanotocht van 20 of 40 km 
op de Linge. Het was een topdag! Dank aan 
iedereen die heeft meegedaan of heeft 
bijgedragen. Nieuwsgierig naar de foto’s?  
Kijk op www.paddleforlife.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 
Het is altijd leuk als mensen aan je denken op je 
verjaardag. Denkt u eraan om een kaartje te 
sturen: Marlies: 22 oktober, Yenthe: 8 december 
en Wim: 29 december. Het adres is: 
 
Hobo_Family 
c/o Mission Aviation Fellowship 
P.O. Box 21123 
Nairobi_00505 
Kenya 

Om voor te danken: 
 Gods bescherming tijdens de gevechten in 

Juba 

 Dat de vrouwen en kinderen tijdig 
geevacueerd konden worden 

 Het MAF team weer grotendeels terug is in 
Juba en we ons werk kunnen hervatten 

 Wim’s trainingen zijn afgerond en zijn 
brevet is omgezet, zodat hij mag vliegen in 
Zuid-Soedan. 

 
Om voor te bidden: 

 Vrede en stabiliteit in Juba en de rest van 
Zuid-Soedan 

 Veiligheid voor de piloten tijdens hun 
vluchten en voor de gezinnen in Juba 

 Dat de leiders en bevolking van Zuid- 
Soedan Jezus Christus als Verlosser leren 
kennen 

http://www.maf.nl/
http://www.paddleforlife.nl/

