
 

 
 

 

 
 

 
 

Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
Een groep van zo’n vijf Papua’s en een Amerikaanse dokter stappen uit op de post 
Nalca. Roger Doriot, die hier al tientallen jaren werkt en woont, komt hen tegemoet. 
De komende dagen zijn drukke dagen voor hen. Verschillende dorpen in dit ruige 
berggebied ten noorden van Wamena zullen worden bezocht. Het is de bedoeling dat 
in deze dorpen training wordt gegeven aan de lokale ‘mantri’s (verplegers) die 
verantwoordelijk zijn voor de medische zorg in het dorp.  
 
Medische zorg is iets wat altijd nodig blijft. Het is soms ontmoedigend om te zien hoe 
weinig verplegers trouw hun werk doen. Op veel posten zijn geen verplegers aanwezig. 
Ze zijn wel aangesteld door de overheid, maar verblijven vaak in de stad. Daarnaast zijn 
er hardnekkige vormen van bijgeloof en geloof in de macht van de geesten die het 
medische werk bemoeilijken. Mensen, ook christenen, gaan nog regelmatig naar de 
lokale genezers die er discutabele geneeswijzen op na houden. Je beseft soms niet 
hoeveel algemene medische kennis wij bij ons opgroeien meekrijgen. Voor mensen hier 
is dit soort kennis niet algemeen: een wond moet je goed schoonmaken, als je diarree 
hebt moet je veel drinken, een gebroken arm moet gespalkt worden en de kuur voor 
tbc moet worden afgemaakt. Het is fijn om vluchten te mogen doen voor lokale mensen 
die wel training hebben ontvangen en gemotiveerd zijn om die kennis te delen met de 
lokale bevolking.  
 
Medische voorlichting 
In de maand januari organiseerden we een avond voor de MAF medewerkers in 
Wamena. Een voorlichter uit Jayapura kwam langs om de mensen informatie te geven 
over verschillende vormen van kanker. Hij had een powerpoint gemaakt met foto’s en 
vertelde over de oorzaken en de soorten kanker die er zijn. Het was heel informatief en 
er zat goede informatie bij voor de mensen. Helaas eindigde hij zijn verhaal met een 
zakenpraatje. Hij liet wat foto’s zien van bepaalde planten en vertelde dat je daar thee 
van moet maken, die je vervolgens elke dag moet drinken en op die manier van kanker 
kon genezen of voor de komende vijf jaar immuun zou zijn voor de ziekte. Daarna kon 
je ook met een eenmalige korting tabletten bestellen (uiteraard bij hem…) met daarbij 
dezelfde beloften. Het is jammer dat veel mensen daar zo vatbaar voor zijn en niet 
kritisch nadenken voordat ze hun geld aan dit soort kwakzalverij besteden. Gelukkig 
konden we in de volgende dagen met onze lokale medewerkers hier gesprekken over 
aangaan. Hopelijk leert men hierdoor om niet alle informatie zomaar klakkeloos aan te 
nemen.  
 
Training met collega Brock 
De vlucht naar Nalca was één van de vluchten die Kees deed met Brock Larson. Brock 
is een nieuwe collega die vorig jaar in Sentani is komen wonen. Hij heeft vanwege gebrek aan instructeurs even moeten 
wachten op de check-out, maar nu kan Kees eindelijk met hem aan het werk. Brock heeft in Amerika jarenlang als piloot op 

verschillende vliegtuigen gevlogen en heeft veel vliegervaring. Toch zijn er nieuwe dingen 
die hier geleerd moeten worden: op welke manier binden wij hier de bagage vast, 

wat zijn de procedures voor het radiocontact, wat zijn de noodprocedures die 
MAF gebruikt en welke technieken gebruiken we voor het vliegen, opstijgen 

en landen in de bergen? Naast de technische training kan Kees deze 
vluchten ook gebruiken om Brock bekend te maken met de bevolking en 
hun manier van communiceren. “Ik (Kees) probeer Brock ook op de hoogte 
te brengen van de (zendings)geschiedenis van de verschillende posten en 

welk werk er op dit moment gedaan wordt. Ik hoop dat nieuwe piloten de 
setting begrijpen waarin ze hun werk doen en weten welk werk zij met hun 

‘Doch laat ons goeddoende, niet vertragen; want 

te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet 

verslappen.’  
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vluchten ondersteunen. Ik probeer om die reden ook zoveel mogelijk 
trainingsvluchten te combineren met de vluchtaanvragen die er zijn, zodat ook 
die worden gedaan en de nieuwe piloot niet alleen groeit op technisch gebied.”  
 
Reizen 
In de maand Februari is Kees een maand lang naar Amerika geweest. Hij kreeg 
daar een training die elke instructeur elke vier jaar moet volgen. Daarnaast had 
hij ook tijd om samen met een aantal anderen een programma op te zetten om 
de training van de piloten in Indonesië op orde te houden. Het hoort ook bij Kees 
zijn taak om testen te ontwerpen die de lokale medewerkers moeten doen om 
hun kennis op peil te houden. Op het hoofdkantoor heeft hij samen met mede-
werkers van MAF Amerika naar de mogelijkheden gekeken hoe dat gedaan kan 
worden. Kees was een lange tijd weg van huis, maar het was wel een goede tijd.  
De week erna moest Kees opnieuw naar Sentani voor de halfjaarlijkse technische 
vergadering. Er komt dan een dokter uit Jakarta die de medische keuringen doet 
van de piloten. Tijdens de vergaderingen worden allerlei dingen besproken die 
belangrijk zijn voor het veilig vliegen.  
Het lijkt erop dat de huidige baan van Kees veel reizen met zich meebrengt. Dat 
is voor ons gezin wel even wennen, maar we vinden er ook voldoening in als we 
bedenken hoeveel Kees hierdoor voor de piloten en de organisatie kan 
betekenen.  
 
Komen en gaan 
Rond het huis gaat het goed. 
School gaat zijn gewone 
gangetje. Elke dinsdag komen 
Anne-Marie en Henrike van 
Driel hier. Terwijl Elsbeth 
Henrike helpt met scheikunde, 
begeleidt Anne-Marie Aron met 
zijn werk. Zo helpen we elkaar. 
De familie Van Driel gaat in april 
voor meer dan een jaar naar 
Nederland. We zullen hen erg missen omdat we de laatste jaren zoveel 
samengewerkt hebben. Op maandag geef ik handvaardigheid aan de oudere 
kinderen. Volgende week gaat een ander gezin waarvan de kinderen deze lessen 
volgden ook naar Nederland en blijft er maar een klein clubje over. Zo gaat het 
hier. Je probeert gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn en past je 
weer aan als er gezinnen komen en gaan. In januari zijn Kees z’n ouders een 
maand op bezoek geweest. Daar hebben we erg van genoten. Ook zij hielpen 
met school door samen met Aron een project te doen. Voor Kees was het leuk 
om hen wat te laten zien van zijn nieuwe werk.  
De afgelopen maanden zijn niet de makkelijkste geweest voor de gezondheid 
van Elsbeth. Naast het vinden van een goede routine voor haar rugspieren, 
moest er weer een tocht naar Jakarta gemaakt worden voor het trekken van een 
kies en heeft ze af en toe last van nierstenen. We blijven om gezondheid bidden. 
Gelukkig hebben we westerse artsen in Wamena en kon het schoolwerk gewoon 
doorgaan. De kinderen kunnen heel zelfstandig werken en hebben ze een vraag, 
dan doen we gewoon een les op bed.  
De komende maanden gaan we ook weer voorbereiden op het verlof komende 
zomer, maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief. Mochten er mensen zijn 
die het leuk vinden als we tijdens ons verlof langskomen voor een presentatie 
dan kunt u contact opnemen met onze thuisfrontcommissie. 
Ook tijdens de koningsdagmarkt bent u van harte welkom om langs te komen bij 
de kraam van onze TFC in Moerkapelle. 
 
Hartelijke groeten,  
 
Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah en Aron Janse 

 

Kees en Elsbeth Janse 

MAF Sentani 

Sentani 99352 

Papua, Indonesia 

Tel: 0062-8124812198/E-mail: 

kjanse@maf.org 

Even voorstellen: Ibu Popi 

Na het overlijden van Ibu Salena, is 
Ibu Popi bij ons komen werken. Ibu 
Popi is opgegroeid in Wamena. Ze 
hoort daarom bij de Dani stam. Haar 
man is ongeveer 7 jaar geleden 
overleden aan alcoholmisbruik. Ze 
woont nu samen met haar moeder en 
zoon in een huisje aan de weg achter 
ons huis. Iedere morgen komt ze om 8 
uur in ons huis helpen. Iets wat ons 
wel eens verbaast, omdat deze vrouw 
best goed onderwijs heeft gehad. Ze 
heeft zelfs in Sentani een 
vervolgopleiding afgerond na het 
middelbaar onderwijs. Een baan bij 
de overheid zou ze waarschijnlijk  ook 
wel kunnen krijgen. Toch werkt ze 
graag bij ons. Afgelopen week kwam 
ze naar ons toe en vertelde dat haar 
kerkelijke gemeente haar had 
gevraagd om een aantal uren les te 
geven op de PAUD, groep 1. Iets wat 
we haar erg gunnen omdat ze met 
haar opleiding en trouwe, 
zachtmoedige karakter zoveel voor 
deze jonge kinderen kan betekenen.  
Het betekent wel dat ze niet meer de 
hele week voor ons kan werken, maar 
inmiddels hebben we ook daarvoor 
weer vervanging. 
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