
  

  

Over ons 
Wij zijn Pieter en Klarieke Room en met 

onze kinderen Amy, Lize, Nora, Juda 

en David bereiden wij ons voor om te 

gaan werken voor MAF in Oeganda. 

Wij hebben het verlangen om mensen 

in nood hulp te bieden zodat ze weer 

hoop krijgen. 

 

 

MAF 
Mission Aviation Fellowship, afgekort 

met MAF, is de grootste non-profit 

luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het 

is de droom van MAF dat niemand 

onbereikbaar is.   

Met 130 vliegtuigen en allerlei 

communicatiemiddelen in bijna 30 

ontwikkelingslanden maakt MAF 

afgelegen en onbereikbare gebieden 

bereikbaar voor hulp en het evangelie. 

 

Beste lezer, 
 

Het is alweer een tijdje geleden dat wij de laatste 

nieuwsbrief hebben verstuurd. We stellen het schrijven 

van de nieuwsbrief steeds uit omdat we elke keer wel weer 

wachten op nieuwe informatie zodat we die dan direct mee 

kunnen sturen. Nu een jaar na onze eerste nieuwsbrief 

leren we dat er altijd wel iets is om op te wachten 😊. Het 

is in ieder geval de hoogste tijd om iets te delen over onze 

jongste spruit. Ook is het fijn om jullie op de hoogte te 

brengen van waar we mee bezig zijn, en waar we nu op 

wachten… 
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Nieuwsbrief per email? 
Op dit moment ontvangt je deze 

nieuwsbrief per post. Om kosten te 

besparen willen we een aantal keren per 

jaar de nieuwsbrief per email versturen. 

Mocht je deze nieuwsbrief per email 

willen ontvangen, wil je dit dan doorgeven 

via adres@maf.nl? 

Waar staan we nu 
Sinds we terug zijn van de DTS bij ‘Jeugd met een Opdracht’ heeft alles vooral in het 

teken gestaan van wachten op de komst van de baby. De laatste weken van de 

zwangerschap vonden we best pittig. De meiden hadden 7 weken schoolvakantie en 

hoogzwanger zijn met de warmte was voor Klarieke niet makkelijk. We zijn ontzettend 

dankbaar voor de goede bevalling en een gezonde en relaxte baby waar we nu met z’n 

allen enorm van genieten. 

Ondertussen lopen de voorbereidingen door. In de zomerperiode hebben we kennis 

gemaakt met twee Nederlandse gezinnen, waarvan het ene gezin al in Oeganda woont 

en het andere gezin deze maand naar Oeganda vertrekt. Het was heel fijn om hen te 

leren kennen en concreet na te denken hoe het leven in Oeganda zal zijn. Ook komen 

praktische keuzes ineens heel dichtbij zoals schoolkeuze, welke spullen nemen we wel 

en niet mee, welke huisvesting krijgen wij daar etc. 

Contract  
Tot voor kort liepen de voorbereidingen erg soepel. MAF Oeganda ziet uit naar onze 

komst en de opleidingen en trainingen die wij vanuit MAF moeten doen zijn bijna 

afgerond. We wachten nu op het moment dat Pieter weg mag bij de Luchtmacht. 

Eind augustus heeft Pieter een aanvraag ingediend om zijn contract bij de Luchtmacht 

eerder te beëindigen. Uiteindelijk heeft hij daar een negatief antwoord op gekregen, hij 

kan niet zomaar vertrekken. Sindsdien is het onzeker hoe de komende tijd eruit gaat 

zien en of het gaat lukken om voorjaar 2020 te vertrekken. We zijn nu in gesprek met de 

top van defensie en hopen dat zij onze plannen gaan steunen. Tegelijk is het een zoeken 

naar Gods plan hierin. Wij willen gaan op Zijn tijd en zoeken daarin Zijn bevestiging. 

Voorbereidingen  
Voorlopig blijven we ons richten op vertrek rond maart 2020. De voorbereidingen zijn 

best intensief en mochten we groen licht krijgen dan willen we er ook klaar voor zijn. 

Komende periode hopen we een veiligheidstraining te volgen en een training van MAF 

in Engeland. Daarnaast mogen we een aantal presentaties gaan geven in kerken overal 

in het land. Ook hebben we een gesprek gehad met een regisseur die graag ons verhaal 

en ons vertrek naar Oeganda in beeld wil brengen. We ervaren nu nog een drempel om 

foto’s op Facebook te zetten dus aan het idee van een documentaire moeten we echt 

nog wennen… 

Presentatie  
Lijkt het je leuk ons uit te nodigen in jouw kerk of op school voor een presentatie? Voel 

je dan vrij om contact op te nemen met onze thuisfront commissie: tfc.room@gmail.com!  

David Benjamin 
Op 29 augustus is onze zoon David 

geboren. Wat een prachtig wonder! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TCK (Third Culture Kid) 
Wij zijn als gezin naar een trainingsdag 

geweest voor kinderen die in een ander 

land gaan wonen. Als je als kind 

opgroeit in meerdere culturen, 

ontwikkel je een eigen ‘derde cultuur’. 

Dit zorgt ervoor dat je je als kind in 

geen enkele cultuur meer echt thuis 

gaat voelen. Het was erg waardevol om 

als ouders advies te krijgen. Ook voor 

de kinderen was het waardevol om 

andere kinderen in dezelfde situatie te 

ontmoeten. 

 

 
 

Deze Nieuwsbrief is bedoeld om u op de 

hoogte te houden van de ervaringen van 

de familie Room. 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 Pieter & Klarieke als supporter 

financieel wilt ondersteunen, dan kunt u 

zich aanmelden via de website 

www.maf.nl/room. 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 Room gaat. 
 

-  
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Steunfondsrekening: NL90 ABNA 0824 2372 34 
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