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Nieuwsbrief 24 – September 2016 

Het verlof ligt weer achter ons: wat hebben we 

een mooie tijd in Nederland gehad! We hebben 

er allemaal van genoten en mochten uitgerust 

terug komen in Liberia. Daar hebben we het 

‘gewone’ leven van werken en school weer 

opgepakt en inmiddels gaat het leven zo weer 

z’n dagelijkse gang.  

 

In Nederland mochten we Matteo Joshua in ons 

gezin verwelkomen; wat een prachtig geschenk van 

God! We zijn dankbaar dat alles zo goed mocht 

verlopen en dat Matteo gezond ter wereld kwam. 

Inmiddels is hij alweer drie maanden oud en een 

heerlijke vrolijke ‘hollands welvaren’ baby die 

makkelijk meedraait in het gezinsleven. 

Ondanks dat Matteo een makkelijke baby is, neemt 

hij een groot deel van Aartje’s tijd en aandacht in 

beslag. Het was dan ook wennen om daarnaast de 

thuisscholing weer op te pakken. Naast het 

daadwerkelijke lesgeven van Rachel in groep 5, 

Thamar in groep 4 en Ethan in groep 1 in de 

ochtenduren, komt er ook behoorlijk wat 

voorbereiding bij kijken. Een hele klus en de dagen 

zijn snel gevuld. Gelukkig wilden de kinderen graag 

met school beginnen en met Gods hulp wordt ook 

dit jaar weer een gezellig en vruchtbaar schooljaar! 

De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad op 

de Johannes Bogermanschool in Genemuiden, 

waar ze elke keer weer gastvrij worden ontvangen. 

Vooral het optrekken met vriendjes en 

vriendinnetjes en het samen leren vonden ze erg 

leuk. Voor Rachel was het ook heerlijk de vrijheid 

te hebben om zelf overal naar toe te gaan en dingen 

te ondernemen. Het is, voor ons als ouders, dan 

ook lastig om hen hier weer in hun leven te zien. Er 

zijn nog steeds weinig speelkamaraadjes in de 

buurt en de kinderen hebben hier geen vrijheid om 

alleen ergens naar toe te gaan. 

Ook Arjan heeft geen moeite om zijn dagen gevuld 

te krijgen. Collega-piloot Emil is op verlof en dus 

staat Arjan er, wat dat betreft, alleen voor. We zitten 

midden in het regenseizoen en de meeste wegen 

zijn onbegaanbaar geworden. Er is veel vraag naar 

vluchten en het komt regelmatig toe dat er niet aan 

de vraag voldaan kan worden. 

MAF vliegt twee keer per week naar het zuid-

oosten van Liberia en op deze ‘shuttle’-vlucht 

kunnen organisaties stoelen boeken, zonder het 

hele vliegtuig te hoeven charteren. Vooral deze 

vluchten zijn vaak tot de laatste kilo volgeboekt. 
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Naast deze ‘shuttle’-vluchten hebben we ook nog 

aanvragen voor ‘charters’. Soms een groep 

jongeren die een weeshuis gaan bezoeken, dan 

een aantal mannen die een project met digital 

onderwijs willen starten of een groep mensen die 

werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een 

ziekenhuis aan het opstarten zijn in een afgelegen 

provincie van Liberia. 

Vorige week werd Arjan tijdens een vlucht 

opgeroepen met de vraag of hij een patient op een 

brancard kon terugvliegen naar Monrovia. De 

vlucht terug was nog niet helemaal volgeboekt en 

door een aantal stoelen uit de cabine te halen 

pastte de brancard er net in. Juist die dag had hij 

zijn sjorbanden thuisgelaten om gewicht te 

besparen, maar gelukkig zijn er overal wel touwen 

en doeken te vinden die gebruikt werden om de 

brancard vast te binden in het vliegtuig. 

De volgende dag kwam iemand van een inlands 

ziekenhuis bij ons op kantoor en vroeg om hulp bij 

het vervoeren van een patient. Ook die patient 

konden wij op een snelle en comfortabele manier 

naar een ziekenhuis in Monrovia brengen.  

Steeds meer mensen vinden de weg naar MAF. We 

bidden dat we op deze manier de mensen in Liberia 

tot zegen kunnen zijn en bovenal dat steeds meer 

mensen dé Weg mogen vinden. 

 

Gods zegen en hartelijke groeten,  

Arjan, Aartje, Rachel, Thamar, Ethan & 

Matteo 

 

Inmiddels ligt de jaarlijkse stroopwafelactie alweer achter ons.  

Deze actie heeft het mooie bedrag van ongeveer 2000 euro opgebracht. We willen alle kopers  

en verkopers hartelijk bedanken voor hun steun en inzet! 

 

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de kledingactie in volle gang. Er is weer een mooie collectie kleding 

samengesteld, zowel nieuw als tweedehands. De eerste dag dat de winkel open zal zijn, is op D.V. woensdag 14 

september a.s. Dit jaar is de winkel gehuisvest op een nieuwe locatie, namelijk Oosterholtseweg 20a in IJsselmuiden. U 

bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Meer informatie vindt u op de weblog van familie Paas, 

www.bushpiloot.nl  

 

U kunt het hele jaar door kleding inleveren op onderstaande adressen: 

Ybke Slotboom, Monnikenstraat 34 in IJsselmuiden 

Nieske Dekker, Kwikstaart 3 in IJsselmuiden 

Nelly Paas, Leeuwerik 27 in Genemuiden 

Esther van de Weg, Prikker 61 in Genemuiden 
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