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Miguel 

Wat is het heerlijk om na de regentijd van de 

zon te genieten. Niet alleen in letterlijke zin 

maar ook in figuurlijke zin. Nadat we 

halverwege het jaar binnen de MAF een 

lastige periode hebben doorgemaakt, komt nu 

na regen weer zonneschijn. Ons planbord 

loopt over en we moeten soms zelfs nee 

verkopen bij aanvragen voor vluchten. Dit 

terwijl we nu drie piloten en 2 vliegtuigen tot 

onze beschikking hebben! Hoewel we nog 

steeds een laag aantal medische vluchten 

hebben, worden  daarvoor in de plaats vluchten voor allerlei firma’s gemaakt, tot begrafenisvluchten 

toe. 

Bij een gevoelstemperatuur overdag van 38 graden (’s nachts “koelt” het af naar zo’n 25 graden) 

kan het in de MAF hangaar overdag erg warm zijn. Voor iemand die snel zweet, zoals ik, is dat niet zo 

lekker. Daartegenover staat dat ik de temperatuur goed aankan. 

In de hangaar staat nog steeds dat ene vliegtuig dat gerepareerd moet worden, waarna MAF 

Suriname straks op volle sterkte komt met drie vliegtuigen en drie piloten.  Op dit moment worden 

twee MAF technici ingevlogen die gedurende twee weken ons team komen versterken bij de 

reparatie van het plaatwerk. 

Toch hebben we ons voornemen om voor de bijbelconferentie in Lawa te vliegen, helemaal waar 

kunnen maken. De devaluatie van de Surinaamse Dollar maakte dat, de speciaal voor de conferentie 

al zwaar gereduceerde MAF prijzen, nog te hoog waren voor veel indianen. Daardoor waren er dit 

jaar minder indianen die het vliegtuig konden betalen om de conferentie bij te wonen. Toch zijn er  

veel vluchten gemaakt. Uiteindelijk waren zo’n 800 indianen aanwezig in een dorp met normalerwijs 

200 inwoners. Velen van hen waren lopend of per korjaal naar Lawa gekomen, waar, door de 

dorpsinwoners, enkele tientallen hutten waren opgezet als onderkomen. 

Ik en Greet zaten hier midden in. Wij arriveerden op 

vrijdagmiddag met de laatste MAF vlucht. Ook wij 

kregen een hut toegewezen waar we onze hangmat in 

kwijt konden. Dit lag naast een zendingshuis waar wij 

mochten bivakeren. 

Die vrijdagmiddag 17:00h zat de kerk al overvol. Er werd 

gepreekt, gezongen, gedanst, muziek gemaakt in het 

Trio- en Wajana dialect. Wat een mooie mensen. Alles 

zat in die overvolle kerk bij elkaar. Van zuigelingen tot 

zeer oude mensen. Van indiaan  (een enkeling met hoofdtooi) tot bosland creool. Dit zijn de 

nakomelingen van de vroegere weggelopen slaven. De dienst duurde voort tot 22:00h… 
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Zaterdagochtend om 04:00h, op de terugweg van “het toilet” in het pikkedonker door het natte gras, 

hoorde ik gitaarmuziek aan de andere kant van het dorp. Wat ben ik nu blij dat ik niet naar mijn 

hangmat ben terug gegaan. Ik liep met m’n zaklamp door het dorp op het geluid af en kwam tot de 

ontdekking dat vier oude indianen aan het zingen zijn (ik versta geen woord maar ik herken 

melodieën van enkele opwekkingsliederen). Dit doen ze bij het licht van een kleine zaklamp en ze 

begeleiden zichzelf met een gammele gitaar.  Ze openen de dag met zang en gebed terwijl er om ons 

heen vuurtjes worden gestookt, en het dorp tot leven komt. Grote koffiekannen worden op het vuur 

geplaatst en steeds meer mensen sluiten zich aan bij de nog steeds zingende groep. Iedereen wenst 

elkaar goedemorgen, sommigen doen dat hier midden in de jungle in het Frans (Lawa licht aan de 

grens van Frans Guyana) maar wonderlijker is dat enkelen je ook in het Nederlands een gezegende 

dag toewensen. De koffiekan komt op tafel en wordt door de vrouwen rondgedeeld. Wat een heerlijk 

begin van een dag. 

Later bij mijn hangmat kon ik nog wat 

schitterende foto’s maken van de zonsopgang. 

Maar daarin krijg je niet de geur en het geluid 

gevangen van die ochtend in de jungle en zeker 

niet het overweldigende gevoel dat we een 

machtige liefhebbende God hebben die ons 

kleine mensjes opzoekt in alle uithoeken van 

Zijn koninkrijk. 

Gedurende heel het weekend heeft de kerk vol 

gezeten. Slechts onderbroken voor de middag- 

en avondmaaltijden en voor een doopplechtigheid aan de rivier. Hierbij werden de  nieuwe leden van 

de kerk door een ouderling, of voorganger van hun gemeente, kort ondergedompeld. 

De hoofdmaaltijd werd door het dorp verzorgt (Casave, rijst, kip, kaaiman, aap, varken…) ontbijt en 

drinken kon in het zendingshuis. De tijd van de avondmaaltijd werd ook door velen benut om kort in 

“bad” te gaan. Baden deed iedereen in de rivier. Het dorp had door de lage waterstand van de rivier 

geen stromend water… 

 Mijn gevoel zegt dat onze, en ook uw inspanningen, om ons 

naar Suriname te brengen, zinvol zijn. Door mijn werk bij de 

MAF hebben wij hier in Lawa ons steentje kunnen bijdragen. 

Na de bijbelconferentie moesten velen weer naar huis 

worden gevlogen, wat nog eens drie dagen werk betekende. 

Daarna werd het “gewone” werk weer opgepakt. 

“Gewoon” in de zin van onderhoud, reparatie, planning van 

vluchten, papierwerk, bestellingen, maar ook weer het 

vliegen van emergency flights (zwangere vrouwen, gebroken voeten, slangenbeten, verbrandingen, 

begrafenisvluchten) Ook vluchten voor bedrijven die zich bezig houden met de conservering van de 

natuurgebieden in Suriname. Dit om te voorkomen dat door verdere uitbreidingen van goud- en 

bosbouwconcessies, het leefgebied van de indianen verloren gaat. 

Hoewel meevliegen regelmatig mogelijk is, is dit te tijdrovend. Ik heb alle tijd hard nodig voor mijn 

taken op de basis. Dit neemt niet weg dat er veel contact is met klanten. Je hoort wat er in het land 

speelt, hoe de financiële crisis het binnenland treft. Bij iedere vlucht proberen mensen voedsel mee 

te geven voor hun familie in het binnenland Of andersom men probeert vogeltjes te verhandelen in 

Paramaribo. Dat blijkt een lucratieve business te zijn. Alleen wilt de MAF daar niet aan meewerken.   



3 
 
 
 

Langzaamaan komt Kerst in zicht. Veel Surinamers zijn al bezig met voorbereidingen. 

Kunstkerstbomen en lichtjes hebben ze hier ook. Wij zullen D.V. deze kerst in Sliedrecht 

doorbrengen, genietend van onze (klein)kinderen (inmiddels al 4), familie, vrienden en kennissen. 

Omdat dit niet om een officieel verlof gaat (eens in de 2 jaar volgens de regels van MAF) maar om 

familiebezoek, zullen de onkosten van vliegtickets voor eigen rekening zijn. Ook zullen wij in deze 

periode (nog) geen presentaties geven. 

Hopelijk is er wel een moment dat we elkaar de hand kunnen schudden. 

Het zal voor mij een relatief kort verblijf zijn. Om toch op tijd weer aan het werk te kunnen, zal ik 31 

december terugvliegen naar Paramaribo. Greet volgt dan een week later. 

Greet 

Inmiddels ben ik alweer 2 maanden op de donderdag en vrijdag  aan het werk op een basisschool. Op 

deze school zitten voor 100 % creolen (nazaten van voormalige Surinaamse slaven). 

Wat zelfs veel inwoners van Paramaribo niet weten is dat er veel armoede is onder de schoolgaande 

jeugd. Kinderen worden zonder ontbijt naar school gestuurd. Gelukkig is er een broodjesproject 

gestart op de Clarkeschool waarbij ongeveer 20 kinderen ’s morgens een broodje 

krijgen.(zie:www.kansrijksuriname.org) 

 Ik zie ongeveer 25 leerlingen per week voorbij komen die leesproblemen 

hebben. De kinderen klagen over honger maar ze zijn vrolijk en blij met 

de schriften die ze krijgen en de stickertjes waarmee ze beloond worden 

als ze hun boekje gelezen hebben. Verder genieten ze ervan dat ze per 

week 1 leesboekje mee naar huis mogen nemen. Dat laatste is bijzonder. 

Het personeel waarschuwde me. ”Die boekjes zie je nooit meer terug”. 

Maar tot nog toe werken de pepermunten als beloning erg goed . 

Heerlijk om na een aantal weken al vooruitgang te merken en te zien dat 

hun zelfvertrouwen toeneemt. 

Tijdens deze leesbeurten hoor ik veel. Ze nemen me in vertrouwen en 

vertellen hun problemen van thuis. Zo vertelde een jongetje dat zijn oma 

zijn bijbel had afgepakt. Hij mocht er niet meer in lezen, oma zelf was 

bezig met allerlei occulte praktijken. Bij een meisje waren haar haren kort 

geschoren omdat haar moeder jaloers was toen haar pleegvader meer interesse in haar bleek te 

hebben. 

Op weg naar deze school passeer ik veel leerlingen die wel een uur moeten lopen omdat ze uit Sonny 

Point komen. Degene die ik het eerst tegenkom hebben geluk. Ze mogen met me mee rijden. Helaas 

is er maar plaats voor 4 kinderen in mijn kleine autootje. De rest krijgt straf als ze te laat komen op 

school. 
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Er was op deze school 1 kinderbijbel waar al het personeel hun dagopening uit moest voorbereiden. 

Inmiddels heb ik voor ieder lokaal een mooie grote kinderbijbel  

kunnen achter laten. Ook enkelen van het personeel kregen een 

bijbel in het Scranantongo, het Surinaams, omdat ze die goed 

kunnen gebruiken bij het doen van huisbezoeken. 

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken. Op de 

dinsdag en woensdag werk ik op een openbare middelbare 

MULO school. De Anton Resida school is een school in een 

Hindoestaanse wijk. Rondom de school veel tempels en 

moskeeën. Iedere leerling heeft zijn eigen religie waarvan het 

hindoeïsme, de islam en het christendom gelijk verdeeld zijn. Ze 

weten van elkaar niet bij welke groep ze horen. Als ik vraag of ze  

weten wat de verschillende religies inhouden weten ze het 

eigenlijk niet precies. Ik grijp de kans aan om over alles iets te 

vertellen. Toevallig weet ik over de éne  religie meer te vertellen 

dan over de andere religies. Op deze school zitten de Javanen, Hindoestanen, Creolen, Indianen en 

een enkele Chinees door elkaar heen. Ook hier worden bijbels in de schoolbibliotheek geplaatst.. Tot 

slot ik zie er erg naar uit om u te kunnen ontmoeten. Tot ziens! 

TFC 

Even een kort berichtje van ons als TFC. Wij willen u ook namens Miguel en Greet hartelijk bedanken 

voor uw betrokkenheid gedurende het afgelopen jaar. Het is en blijft noodzakelijk dat er een grote 

groep mensen is die betrokken is bij hun uitzending. Via gebed en giften heeft u hen  in 2016 

ondersteund. Wij hopen dat wij ook in 2017 weer een beroep op u kunnen doen en wat ons betreft 

kan de groep nog groter….Wij hebben ons in het afgelopen jaar met liefde en enthousiasme ingezet 

voor dit goede werk maar soms viel een actie ondanks veel energie en inspanningen een beetje 

tegen. Daarom willen we echt een beroep op u blijven doen. 

Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een  heel voorspoedig nieuwjaar! 

 

  
miguelengreet@gmail.com 

 


