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‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal 
overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg 
tegen de HEERE; Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, 
op Wie ik vertrouw!’ (ps. 91;1-2) 

 
Als we deze nieuwsbrief schrijven is het begin 
oktober en twee maanden geleden dat we op het  
vliegveld van Cairns landde. Het dagelijkse ritme voelt 
al aardig vertrouwd. Jaco gaat meestal om 07.15 met 
ander MAF-studenten de straat uit, richting het 
vliegveld 10 kilometer verderop. Doordeweeks zijn er 
verschillende activiteiten waar Corrina en de 
kinderen naartoe kunnen, zoals 
depeutermuziekgroep in de kerk en een MAF-
vrouwengebedsgroep. De temperatuur was 
aangenaam toen we aankwamen en geleidelijk wordt 
het warmer (+28 graden). Gelukkig heeft ons 
appartement vijf ventilators aan het dak hangen en 
hebben de twee slaapkamers met airconditioning. 
 
We wonen in Mareeba (een uur rijden vanaf Cairns) 
in een gebied dat men niet gewoon Noord-
Queensland noemt, maar Far-North- Queensland. Het 
landschap is hier ruig. Als je verder naar het noorden 
of westen gaat, houden de verharde wegen op. 
Mareeba doet ons een beetje denken aan een 
cowboystad. Dat klopt ook wel, want in de afgelegen 
gebieden bevinden zich de ‘cattle stations’. 
Boerderijen met zo ontzettend veel grond eromheen, 
dat ze soms helikopters gebruiken om het rundvee 
richting de boerderij op te drijven. De mensen die 
daar wonen, gebruiken Mareeba om voorraden in te 
kopen. Je ziet hier dan ook meer grote terreinwagens 
met bull-bars voorop, dan gewone auto’s. 
(foto’s gemaakt bij een ‘kinderboerderij’ hier in de buurt.) 

 
 

 
 
     

 Foto’s uitzicht op de outback en uitzicht op Cairns 
 
 

 
 
 
De natuur is echt mooi, met prachtig regenwoud bij 
Cairns en uitgestrekte savanne richting  Mareeba. Er 
worden hier veel koffiebonen, bananen en mango’s 
verbouwd. Toen we aankwamen, waren we erg op onze 
hoede voor de giftige en gevaarlijke beesten waar 
Australië bekend om staat.  Het is een rare 
gewaarwording voor ons West-Europeanen om op een 
bord naast de rivier te lezen dat er mens-etende 
krokodillen in het water zwemmen. Dan toch maar 
richting een zwembad voor een frisse duik. Gaandeweg 
wennen we meer aan het idee en met wat 
voorzorgsmaatregelen kunnen we een hoop 
voorkomen. Zo maaide Jaco in Nederland het gazon 
vlak voor ons vertrek, zodat het er netjes uit zou zien, 
hier moet het gras vooral kort blijven zodat slangen zich 
er niet in kunnen verstoppen. Je kan hier overigens wel 
heerlijk zwemmen in de bergbeekjes, een half uur 
hobbelen over een onverharde weg verder. Daar 
kunnen de krokodillen niet komen. 
 
Ongekende afstanden 
Als Australiërs Mareeba al afgelegen vinden, dan geeft 
dat wel aan hoe afgelegen Arnhemland moet zijn. 
Tijdens Jaco’s trainingsvluchten vloog hij over 
uitgestrekte gebieden waar bijna geen mens woont. Af 
en toe zag hij een cattle-station, waar men vaak ook 
een airstrip (onverharde landingsbaan) heeft voor de 
veiligheid, bijvoorbeeld als er een dokter ingevlogen 
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moet worden. Bij Jaco op de vliegschool traint een 
vrouw die samen met haar man, een dominee, een 
gebied van 15 keer de grootte van Nederland onder 
haar hoede heeft. Er wonen in dat hele gebied maar 
10.000 mensen. Hun vliegtuigje gebruiken ze voor de 
‘huisbezoeken’, geen overbodige luxe. Kortom, 
Australië is een, voor Hollandse begrippen, ongekend 
groot land en we beginnen meer en meer te begrijpen 
waarom MAF hier werkt. 
 
Foto links: Jaco bij een  Cessna 206 van MAF, het vliegtuig dat hij 
voor de CPL gebruikte. Foto rechts; luchtfoto van Mulgrave catle 
station, de plek waar Jaco op z’n CPL vliegexamen naar toe moest 
navigeren. Zonder GPS en een landschap dat er hetzelfde uitziet, 
was hij vooral afhankelijk een aloude navigatietruc:  vliegen op tijd 
en nauwkeurig koers houden.  
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Vliegen 
Jaco heeft de afgelopen zes weken zijn Australisch 
commercieel vliegbrevet (CPL) gedaan en de testen 
gehaald! Vliegen is hier ook anders. Het weer is erg 
afhankelijk van het terrein. In de bergen zijn vaak 
wolken, boven de savanne is het warm met hoge 
bewolking. De airstrips zijn niet altijd goed 
onderhouden, dus moest hij er eerst een paar keer laag 
overheen vliegen, om de strip te inspecteren. Een 
aantal keren hopte er een kangoeroe over de strip, net 
voor het opstijgen (Jaco heeft een filmpje gemaakt van 
het vliegen, zie onze Facebook-pagina: Jaco and 
Corrina Flying for life).  
We zijn God dankbaar dat het CPL binnen is en hopen 
dat we snel het werkvisum kunnen aanvragen. Gelukkig 
heeft MAF de hulp van een visumagent ingeroepen, 
want de immigratieregels worden steeds strenger en 
meer gecompliceerd.  We hopen en bidden dat we het 
visum snel zullen krijgen. 
 
Toekomstplannen 
Deze week hebben we samen een MAF-oriëntaties. In 
deze week van theorietraining leren we de organisatie 

MAF beter kennen en krijgen we allerlei praktische tips 
aangereikt. Ook leren we nieuwe MAF-collega’s 
kennen, waarvan sommigen ook in Arnhemland gaan 
werken. Daarna doet Jaco nog 
een vliegtraining van vier weken, waarbij hem de fijne 
kneepjes van het MAF-vliegersvak worden bijgebracht. 
Dit betekent: opstijgen van korte airstrips, airstrips op 
een heuvel, laagvliegen door valleien (leuk , maar zal 
ook wel hard werken worden). Op 21 november staat 
onze vlucht naar Arnhemland geboekt. 
 
Met de kinderen gaat het goed en ze zijn gezond. Daar 
zijn we God dankbaar voor.  Amy is nu een half jaar 
oud. Het is een hectisch half jaar geweest,maar zij heeft 
daar weinig van meegekregen. Ze tijgert sinds kort en 
dat betekent dat Joah’s speelgoed niet meer veilig is. 
Joah moest wel wennen aan de nieuwe situatie in 
Australie, maar pikt het goed op. Hij is lief voor z’n 
zusje, maakt haar graag aan het lachen en is vrienden 
geworden met een aantalkinderen van andere MAF-
gezinnen (wel jammer dat hij daar dan weer afscheid 
van moet gaan nemen. Een van de grote nadelen van 
het zendingsleven). Zou je voor Joah en voor ons willen 
bidden, voor kracht en energie in de komende 
verhuizingen en veranderingen.? 
 
In de volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen 
vertellen over de plek in Arnhemland waar we hopen te 
gaan wonen en werken. 
 
Voor nu een hartelijke groet vanuit Mareeba en 
bedankt voor je meeleven, 

Jaco, Corrina en de kids. 

 
 
Foto rechtsboven: Nederlanders kom je echt overal tegen, zelfs op 
de markt in Mareeba staat een Nederlandse poffertjespakker. 
Lekker! (Een Nederlandse kaasboer konden we helaas niet vinden 
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