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Het is volbracht! Jezus Christus heeft de dood 
overwonnen, zodat wij het leven mogen 
ontvangen en Hij bood ons genade, voordat wij 
er naar vroegen. 

Met de kinderen hebben we een ‘weg naar Pasen’ 
gemaakt: vanaf palmzondag lazen we elke dag een 
Bijbelverhaal en werkten zo toe naar het lijden en 
sterven van Jezus. Bij elk verhaal voegden we een 
symbool toe aan de weg en op Goede Vrijdag 
sloten we het graf om het vervolgens op 
Paaszondag weer te openen.  

 

MAF 
Tegen verwachting in, was ook in het droge seizoen 
de vraag naar vluchten hoog. Regelmatige 
onweersbuien en de slechte conditie van de wegen 
hebben ervoor gezorgd dat het onverminderd druk 
is. Door de warmte kost het Arjan heel wat energie 
om zijn werk te doen. Hij doet het echter met 
plezier. Het leven en werken in Liberia valt ons 
minder zwaar dan vorig jaar. We danken God 

dagelijks voor de kracht, energie en gezondheid 
waar Hij ons mee zegent. 

Thuis 
Het is warm, erg warm... De natuur kleurt langzaam 
geel en bruin vanwege de droogte. Het is een 
moeilijke tijd voor de plaatselijke bevolking: putten 
drogen op en ze moeten ver lopen voor water. 
Naast de droogte, maakt ook de koers van de 
Liberiaanse dollar het leven zwaarder. De ‘liberty’ 
zoals ze het hier noemen, wordt steeds minder 
waard terwijl de mensen hetzelfde inkomen 
houden. Daarnaast heeft de overheid pasgeleden 
de importbelasting fors verhoogd en, aangezien 
bijna alles wordt geimporteerd, is het leven nog 
duurder geworden.  

Mede hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat 
kinderen naar school gaan. Het schoolgeld 
bedraagt zo’n tweehonderd euro per jaar per kind. 
Als je bedenkt dat de meeste mensen het minimum 
loon van vijf euro per dag verdienen, is dat een 
groot bedrag. Helaas is de kwaliteit van het 
onderwijs ook nog eens slecht, dus zelfs als je het 
schoolgeld op kunt brengen, is het geen garantie 
dat je kind een goede opleiding krijgt.  

Bij ons op de campus staat ook een school, ooit 
gestart als missieschool. Ik (Aartje) loop er 
regelmatig langs en elke keer ben ik weer dankbaar 
dat ik onze kinderen zelf les kan geven. Hoewel 
thuissscholing moeilijk kan zijn, is het niets 
vergeleken bij de situatie op de scholen hier. 



 

 
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Paas. 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 Arjan & Aartje 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 Paas gaat. 

TFC NIEUWS 

Liberiaanse kinderen zitten de hele dag in een 
snikheet, overvol lokaal. Er zijn vaak niet voldoende 
potloden, schriften en bureautjes beschikbaar, dus 
zit er niets anders op dan het eindeloze nadreunen 
van kennis. 

Wij zijn, na een week Paasvakantie, ook weer met 
de lessen begonnen. Dit jaar komen we niet naar 
Nederland, dus werken we deze zomer (tijdens de 
regen) door en proberen voor ons volgende verlof 
twee schooljaren te hebben afgerond. In de 
afgelopen periode zijn we bezig geweest met 
verschillende tekentechnieken en dat zorgde voor 
een paar mooie werkjes. Ook zijn we gestart met 
Frans en een nieuw muziekprogramma. 

Edwin 
Word je in Nederland doorbetaald als je ziek bent 
en draagt de verzekering je ziektekosten, hier 
bestaan zulke regelingen niet. Neem onze bewaker 
en ‘groenteman’, Edwin (foto links boven): hij moest 
een operatie ondergaan en kon daardoor een 
aantal weken niet werken als bewaker. Ziek = geen 
inkomen. Door de operatie had hij niet de kracht om 
zijn groententuin water te geven en zo verdroogde 
een groot deel van zijn oogst.  

 

 

 

 

Om toch wat inkomen te hebben, vroeg hij zijn zoon 
van negen en dochter van zeven komkommers te 
oogsten om vervolgens met deze zware vracht 
langs de huizen te gaan; een tochtje van een paar 
uur. Dit alles bracht zo’n vijf euro op; net genoeg 
voor twee dagen eten. Het is voor ons moeilijk voor 
stellen hoe het is om zo te leven. We zijn stil als we 
zijn vertrouwen op God zien en voelen ons 
gezegend dat we door ons werk mensen als Edwin 
een beetje kunnen helpen. 

Zonder uw steun zouden wij Edwin niet kunnen 
helpen. We voelen ons gedragen in gebed en zijn 
verwonderd dat er elke maand weer genoeg 
financiële middelen zijn om ons werk te blijven 
doen. Samen mogen we zo een instrument in Gods 
hand zijn om een verschil te maken in Liberia! 

 

Arjan & Aartje  

Rachel, Thamar, Ethan en Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kledingverkoop heeft weer een prachtig bedrag opgebracht. Samen met de 
opbrengst van de verkoop in Drachten, hebben we weer ruim 8500 euro aan  
het steunfonds toe kunnen voegen. Hartelijk bedankt voor uw komst! 

Wilt u aan ons denken als u uw kleding uitzoekt? Kleding kan het hele jaar door  
ingeleverd worden in IJsselmuiden of Genemuiden. 

Zelf zo’n kledingverkoop beginnen ten bate van het steunfonds Paas? Neem contact op met Henrieke via 
tfcpaas@gmail.com en zij helpt u graag verder! 
 
In September zal de jaarlijkse stroopwafelverkoop weer plaatsvinden. Het is mogelijk voor scholen en 
vereningingen om hier aan mee te doen. Interesse? Neem contact op met Ingeborg via tfcpaas@gmail.com.  


