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Beste familie, vrienden en bekenden,

Alarm of wekker?
Boing, boing, boing... Ik schrik wakker en kijk op 
mijn wekker. Het is half zeven ‘s morgens en vlakbij 
klinken de harde tonen van kerkklokken. Is dit 
het besproken compoundalarm? De dag ervoor 
landden we in de hoofdstad Juba en kregen een 
uitgebreide veiligheidsbriefing na aankomst. Dit 
land is in oorlog en daarom wordt de veiligheids-
situatie goed in de gaten gehouden. Het luiden van 
de klokken gaat verder en ik probeer te luisteren of 
er meer beweging op de compound is. Behalve een 
aantal vrolijk fluitende vogels en een krakende ven-
tilator hoor ik niets. Ik verbeeld het me maar, ik con-
cludeer dat het luiden van de kerkklokken zo vroeg 
in de ochtend hier wel heel normaal zal zijn. Ik draai 
me om en probeer weer verder te slapen. Onbewust 
doen de kerkklokken me denken aan onze uitzend-
dienst. Een aantal weken geleden stonden we in het 
koude Nederland in een prachtige afscheids- en 
uitzenddienst waarin we bemoedigd werden door 
onze gemeente en door heel veel mensen zoals u 
en jij.

Afscheid en vertrek
De weken voor vertrek waren een emotionele reis 
die in het teken stond van verhuizen naar een onbe-
kend land, het verkopen van een hoop spullen en 
afscheid nemen van vrienden en familie. Een inten-

sieve periode die tot een climax kwam toen we op 
4 maart op Schiphol onze ouders, broers, zussen en 
vrienden uitzwaaiden. Dag huis, dag vrienden, dag 
familie, tot over een paar jaar. In het vliegtuig naar 
het zuiden werden heel wat traantjes gelaten. Het 
was een mooi afscheid, maar het was niet makkelijk.

Een warm welkom
Het welkom was warm. Zowel in temperatuur als 
in hartelijkheid. De modern uitgeruste “aankomst-
hal” van Juba bestond uit 2 grote, oude partytenten 
die binnenkort waarschijnlijk van ellende in elkaar 
zullen vallen, ze zullen ooit wit zijn geweest. Het 
kostte ons een beetje moeite om deze bizarre situ-
atie serieus te nemen. Alle mensen uit ons vliegtuig 
moesten dezelfde ruimte door, dus het was gezellig 
druk in de tenten met de felle zon die de tempera-
tuur onder het tentzeil lekker opstuwde. Wat dollars 
lichter en stempels in onze paspoorten rijker konden 
we via verschillende rijen en onduidelijke instruc-
ties doorlopen naar partytent nummer 2 waar de 
“bagageband” was. De koffers werden via een gat in 
de zijkant van de tent op een grote hoop gegooid. 
Gelukkig vonden we al onze tassen en koffers, dat 
was een grote opluchting. Een snelle controle van 
onze bagage en we konden op weg naar de MAF 
compound.

Zuid-Soedan 

•	 ca. 13 miljoen inwoners 

•	 meer dan de helft van de bevolking  

heeft hulp nodig

•	 1,1 miljoen mensen in hongersnood

•	 4.9 miljoen mensen leven 

 in voedselonzekerheid

•	 3,5 miljoen mensen zijn op de vlucht
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Vluchtelingen
Zuid-Soedan is een bijzonder arm land. Bij het ver-
laten van het vliegveld worden we gelijk gecon-
fronteerd met een vluchtelingenkamp op een groot 
grasveld midden in de stad. Wim, een Nederlandse 
piloot die sinds vorig jaar hier voor MAF werkt, 
vertelt dat hij samen met een aantal collega’s het 
initiatief heeft genomen om regelmatig drinkwater 
naar dit spontaan ontstane kamp te brengen. Dit is 
de warmste periode van het jaar en temperaturen 
boven de 40 graden zijn geen uitzondering.

Handen schudden
De eerste week in Juba bestond voornamelijk uit 
kennismaken en veel, heel veel handen schudden. 
Naar goed Zuid-Soedanees gebruik schud je elkaar 
de hand eerst bij het begroeten, bij een eventueel 
grapje en natuurlijk aan het einde van het gesprek. 
Maar het went snel, voor we het doorhebben lopen 
we al handenschuddend de compound over naar 
de plek waar we willen zijn. De eerste paar dagen 
kwamen we overal te laat, het kost net even wat 
meer tijd om je te verplaatsen als je mensen tegen 
komt.

Een druk programma wacht ons de komende weken. 
Verhuizen naar een nieuw gebouwde MAF com-
pound en studeren voor het theorie examen van 
mijn Oost-Afrikaanse vliegbrevet. Met dit brevet 
kan ik hier gaan vliegen voor MAF. Begin april zullen 

we drie weken in Madagascar verblijven voor een 
vliegtraining op het type vliegtuig waar ik in Zuid-
Soedan mee zal gaan vliegen. 
Marlies orienteert zich op de organisaties die hier 
in Juba zitten en hoopt zo een werkplek te kunnen 
vinden binnen de verloskunde.

We voelen ons verbonden met de vele mensen in 
Nederland die ons appjes en zelfs kaartjes sturen. 
We willen u vragen om ons en met name dit land in 
uw gebeden mee te nemen.

En het mysterie van de kerkklokken? Die luiden elke 
morgen als een soort hele grote wekker!

Een warme groet,
Wouter & Marlies

Dank en voorbede
‘De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;’ 
Psalmen 23:1

Met dankbaarheid kijken Marlies en Wouter terug op hun 
afscheid en de eerste weken in Zuid-Soedan. Er is ook 
veel om voor te bidden. Bidt u mee met ons?
•	 Voor Zuid-Soedan: een land in hongersnood en vol 
conflicten;

•	 voor de familie en vrienden van Wouter en Marlies, die 
hen moeten missen;

•	 voor een goed verloop van de aanvraag van verblijfs-
vergunningen;

•	 voor eigen werk voor Marlies. 

Puzzelactie
De puzzelactie heeft reeds € 4.110,- opgehaald. We 
hebben al 410 puzzels verkocht. De laatste puzzels zijn 
verkrijgbaar bij het Vlaardings Museum, Boekhandel 
Pontier en in de molenwinkel Aeolus. 

Ondertussen is er al veel belangstelling voor een nieuwe 
uitgave in de legpuzzelserie “Verrassend Vlaardingen”. 

Financiën
Er is enige verwarring over de verschillende rekening 
nummers van het steunfonds van Wouter en Marlies. 
Indien u MAF gemachtigd hebt periodiek geld af te 
schrijven gebeurd dit via: NL 40 ABNA 05 58 34 58 08.
Indien u zelf een gift overmaakt dan kan dit naar het 
volgende nummer: NL12 ABNA 05 75 01 70 23 
t.n.v. MAF Nederland. Vermeld hierbij altijd dat het om 
Steunfonds Nagel gaat. 
Twijfelt u of uw gift voor Wouter en Marlies op de juiste 
plaats terecht is gekomen, neem dan contact op met 
onze penningmeester Jon Klugkist, 
jonklugkist@gmail.com.

Meer info
Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

Van de thuisfrontcommissie


