
Zo’n uitbraak van geweld, opnieuw burgeroorlog, 

zette ons weer aan het denken over ons leven hier in 

Zuid Soedan. Hoe gaan wij nu verder met ons werk 

en leven? Leven in een land met verschillende 

culturen en tradities waarin totaal andere normen 

en waarden gelden geven regelmatig ‘interne’ 

conflicten met onze westerse waarden en normen. 

Een aantal vragen en antwoorden willen we met 

jullie delen, zodat jullie ook iets weten en begrijpen 

van onze motivatie om in Zuid Soedan te blijven. 

 

Of we frustraties hebben? 

Ja, frustraties vanuit onmacht; mensen zien lijden 

door armoede, oorlog, slechte gezondheidszorg; of 

problemen die ontstaan door het vasthouden aan 

tradities. Dit is zomaar een begin van een rij met 

allerlei faktoren waardoor mensen lijden en die ook 

niet even op te lossen is, terwijl we dat zo graag 

zouden willen. 

Of frustraties wanneer we bijvoorbeeld 

tegengewerkt worden door bureaucratische 

procedures of aangehouden worden door een 

soldaat of politie die geld van ons willen hebben. Of 

de steeds veranderende procedures bij het 

aanvragen van visums, andere licenties en 

logboeken.  

 

Of we voldoening in ons leven en werk hebben? 

Ja, gelukkig hebben we allerlei talenten ontvangen 

die we hier goed kunnen gebruiken in ons dagelijks 

leven en het werken in een andere cultuur. Bastiaan 

kan zijn management- en strategie-talenten goed 

gebruiken om het programma te leiden en uit te 

breiden. Corina kan haar kennis en ervaringen 

overdragen in de vele trainingen die ze geeft aan 

onze Zuid Soedanese collega’s. Daarbij mogen en 

kunnen we onze zegeningen tellen.  

 

Of we heimwee hebben? 

De laatste 15 jaar hebben we ongeveer 4 jaar in 

Nederland gewoond. Heimwee naar Nederland?... nou 

eigenlijk niet. Natuurlijk missen we onze familie, 

Hollandse lekkernijen, strandwandeling of de Boulevard 

en zouden we graag op koopavond door Middelburg 

lopen zonder op te vallen, hier zijn we altijd die 

opvallende blanke buitenlander. Een leven in Nederland 

is compleet anders dan ons leven, een leven waar voor 

ons uitdagingen, frustraties en zegeningen elkaar 

afwisselen. Soms hebben we heimwee naar een leven 

waar dingen ‘vanzelfsprekend’ zijn. 

Wat is er dan compleet anders dan in Nederland? 

De laatste 4 jaar hebben we te maken met een 

avondklok; moeten voor het donker of op een bepaald 

tijdstip thuis zijn i.v.m. veiligheid. We leven achter een 

hoge muur met prikkeldraad, horen geweerschoten in de 

nacht, hebben alarmknoppen in ons huis, we hebben 2 

bewakers overdag en 4 nachtbewakers in onze 

compound. Ons drinkwater komt niet uit de kraan; 

elektriciteit ontvangen we van de generator of batterijen. 

Vuilnis wordt hier niet gescheiden. Onze ramen zijn 

meestal dicht i.v.m. hitte buiten. We zitten niet vaak 

buiten omdat het te heet is of omdat er teveel muggen 

rondvliegen. We slapen de meeste nachten van het jaar 

onder lakens omdat het anders te warm is. Het werken in 

een totaal andere cultuur is ook compleet anders. 

Of we terug komen naar Nederland? 

Rick, Jeroen en Daan hebben het erg naar hun zin op 

school in Kenia. Zij hebben daar hun eigen leven 

opgebouwd met hun vrienden en klasgenoten. Zij willen 

deze school netjes afsluiten, daar zijn ze mee bezig samen 

met hun klasgenoten en vrienden. Er is nog zoveel werk 

hier voor ons en we krijgen 

vaak bevestiging dat we nu 

hier op onze plaats zijn dus 

zolang we deze 

bevestigingen mogen 

ontvangen willen we hier 

graag doorgaan. 
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s’ Avonds krijgt MAF een telefoontje van een 
weeshuis met de vraag of MAF 20 jonge 
meiden uit de provinciestad Yei wil evacueren 
naar Juba. In de laatste weken werd hier veel 
gevochten en zijn er al veel doden gevallen 
onder de verschillende groepen. Helaas 
worden er ook veel vrouwen en jonge meisjes 
verkracht uit wraak of als beloning voor de 
soldaten, dit lijkt enorm toe te nemen in de 
laatste maanden. 
De weg tussen Yei en Juba is bijna niet 
begaanbaar i.v.m. de regen, bovendien is door 
de gevechten de weg tijdelijk gesloten. 
Wanneer de weg open zou zijn, dan zijn de 
risico’s om te reizen over deze afgelegen 
wegen voor een groep meiden nog groter 
(door allerlei afgelegen checkpoints van 
soldaten) dus.. was MAF hun enige hoop. 
De volgende dag zaten we min of meer al 
volgeboekt dus dan moesten we de volgende 
zaken bekijken: 
Qua organisatie: kunnen we de geplande 
vluchten eerder op de dag uitgevoeren? 
Kunnen we twee extra vluchten maken (max. 
13 passagier per vlucht)? Kan de piloot wel 
vliegen of komt hij over zijn 
maximaal toegestane ‘duty-hours’? 
Hoeveel uur mag het vliegtuig nog 
maken voordat het terug moet naar 
Kenia voor onderhoud? 
Qua veiligheid: een nieuw 
vluchtplan bij luchtvaartautoriteiten 
aanvragen, goedkeuring zien te 
krijgen van de security officials. 
Benodigde brandstof incl. 
noodreserve uitrekenen en 
bestellen. Uitzoeken waar er precies 
wordt gevochten, risicoanalyse 
maken rondom de veiligheid van de 
landingsbaan, weersverwachting 
uitzoeken etc. En kunnen de meiden 
veilig naar de landingsbaan komen? 
Uiteindelijk hebben we ze op 
kunnen halen uit deze benarde 
situatie!  

 
In diezelfde week kregen we een verzoek van 
een andere organisatie om 120 jongeren op te 
halen en in veiligheid te brengen. Er was geen 
accommodatie voor hen in Juba dus was het 
verzoek om ze vlak over de grens naar 
Oeganda te vliegen. Helaas kan MAF geen 120 
jongeren zonder geldige identiteitspapieren 
het land uit vliegen. Tijdens het schrijven van 
deze nieuwsbrief ontvang ik het verdrietige 
nieuws dat soldaten, 2 dagen na deze aanvraag 
van evacuatie, deze organisatie hebben 
aangevallen en twee kinderen hebben 
doodgeschoten. De soldaten zijn gaan 
bivakkeren in het gebouw en alle jongeren zijn 
weggevlucht. 
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De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie de Waal. 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 

Bastiaan & Corina als supporter wilt ondersteunen dan kunt u zich aanmelden via de website van www.maf.nl. Wijzigingen (adres, email 

supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl  of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA, Twello. Voor giften: 

rekeningnummer NL09ABNA0565419897 tnv MAF Nederland o.v.v. Steunfonds De Waal.  Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door: 

“Ik ga weer voetballen’ en ‘ Ik voel me weer blij en normaal’  

Dat waren een aantal uitspraken van onze Zuid Soedanese collega’s nadat ze “trauma 

training” hadden gevolgd. Na de uitbraak van geweld in Juba hadden sommigen niet meer 

gevoetbald i.v.m. onveiligheid, ook heerst er een gevoel van hopeloosheid en 

verslagenheid: Hoe nu verder met Zuid Soedan? Tijdens de ”trauma training” 

hebben ze uitleg gekregen wat het met je doet wanneer je door een trauma gaat en 

daarmee ontvingen ze erkenning van hun gevoelens en gedachten na deze crisis.  

 

Er heerste chaos en verlatenheid in de stad Juba na de gevechten tussen de 2 

regeringsgroepen. Mensen vluchtten weg, winkels/markten werden leeg geroofd, 

vrouwen en meisjes werden verkracht en mensen werden vermoord omdat ze van 

de ‘verkeerde’ stam zijn of soms voor een beetje geld. 

 

Nu na 2 maanden lijken veel dingen weer normaal in Juba. Het dagelijks leven lijkt 

voor veel weer ‘normaal’: men kan eten, drinken, slapen, naar school en werken. Tijdens de 

”trauma training” vraag ik aan mijn Zuid Soedanese collega’s of ze nu goed slapen, dan 

antwoord meer dan 90% dat ze niet goed slapen. Gevoel van onveiligheid overheerst, men 

hoort nog veel schieten ’s nachts en er zijn nog veel overvallen/inbraken. En eigenlijk ligt 

men te wachten totdat zij aan de beurt zijn. Dat is eng, de mensen leven continu onder 

stress. 

Ook erkent men dat het vertrouwen onderling flink is geschaad, dit brengt spanning met 

zich mee.  

Aan mijn Zuid Soedanese collega’s hoef ik eigenlijk niet uit te leggen welke soorten 

trauma’s er zijn. Zij ondergaan zo vaak trauma’s. Maar wanneer ik de posttraumatische 

reacties benoem, tijdens en na een crisis, dan is dat toch een eyeopener voor hen. 

Herkenning en erkenning van emoties en hiermee omgaan waren de hoogtepunten tijdens 

deze training. Daarom de reakties na de training over voetballen weer oppakken en er is 

weer hoop, dat geeft mij motivatie om door te gaan. 

Laten zij getui-

gen van Uw 

geduchte 

daden, en ook 

ik wil van Uw 

grootheid ver-

tellen 

Psalm 145:6 

Mijn hoop is weer terug…. 

Hartelijke groet, Bastiaan, Corina, Rick, Jeroen & Daan de Waal 

http://www.maf.nl
mailto:adres@maf.nl


 

 

Vanuit  de TFC 

De Thuisfront commissie krijgt wekelijks een update over het reilen en zeilen bij Bastiaan en Corina in Zuid Soedan. Met alle 

instabiliteit die er is in Zuid Soedan lijkt er zo weinig hoop. Vanuit onze beperkte waarneming, gevoed door berichtgeving in 

de krant en op TV, lijkt er geen perspectief te zijn. Desondanks is elke keer in de update van Bastiaan en Corina een 

belangrijk deel gewijd aan dankpunten. In de chaos waarin het land verkeert, zijn er, als je goed kijkt, lichtpunten. Punten 

om voor te danken. Voor dat ene kind, dat nog net mee kon met een evacuatievlucht, voor die uitgeputte man die alles 

kwijt raakte, voor die moeder die verder moet leven als een misbruikte vrouw. De profeet Jeremia zegt namens de Heere: 

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, 

namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Wat is het een bijzonder voorrecht als je daaraan houvast mag ontlenen. Juist 

als alle grond onder je voeten wordt weggeslagen, je dreigt weg te zinken in crisis, chaos en hopeloosheid. Juist dan 

ontvangen we toekomst en hoop. Hoop! Op God. Niet op eigen deskundigheid, niet op techniek, niet op medicijnen. “Wie 

hoopt op de Heere… slaat zijn vleugels uit als een adelaar” staat er in Jesaja. Dat is het verhaal van MAF, het verhaal van 

Bastiaan en Corina, een verhaal van HOOP. Bid voor hen. Doneer voor hen. Zij kunnen niet zonder. 


