www.maf.nl

WELKOM
A A N

B O O R D

MENSEN BEREIKEN MET HULP EN HET EVANGELIE

Onze missie
“Gods Woord en Liefde
verspreiden onder geïsoleerde
bevolkingsgroepen
wereldwijd door middel van
luchtvaart en technologie.”

MAF helpt mensen die in afgelegen
gebieden leven. Met vliegtuigen
en communicatiemiddelen maakt
MAF deze mensen bereikbaar
voor hulp en het Evangelie. Meer
dan 1000 verschillende hulp- en
zendingsorganisaties kunnen met
MAF sneller, efficiënter en veiliger
hun werk doen. Elke 5 minuten
stijgt ergens ter wereld een MAF
vliegtuig op om te helpen.

Foto cover: MAF ©Dave Forney Photography

Beste lezer,

T

ijdens beurzen spreek ik
veel van onze donateurs
en merk dat de meesten
van hen weten dat MAF werkt met
vliegtuigen in ontwikkelingslanden.
Vaak hoor ik dan: “Jullie doen toch
iets met medische vluchten?” En dat
klopt. Maar er is nog zo veel meer.
Omdat onze organisatie nieuw
voor u is, willen we u op een leuke
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manier, met hopelijk prettig leesbare artikelen, wat sneller wegwijs
maken binnen MAF Nederland.
Hoe en waar we werken; wat we
doen met giften; wat we voor u
organiseren... het komt allemaal
voorbij in dit magazine.
We hopen dat u hierdoor enthousiast wordt om aan de missie van
MAF, zoals hiernaast verwoord, mee
te werken. Als vrijwilliger, giftgever,

lid van een thuisfront of in gebedsondersteuning.
Misschien tot ziens op één van de
evenementen die wij organiseren
en waar we elkaar persoonlijk de
hand kunnen drukken.
Veel leesplezier,
directeur
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Wereldwijd actief
1 UUR

30

Sleutelrol

= 10 UUR

MAF speelt een sleutelrol bij

10.071.699

MAF Landen

	
Ontwikkeling van dorpen
(waterputten, landbouw)
Mongolië

Het aantal vliegkilometers per jaar.
Dat is 252 maal de wereld rond!

	
Evangelisatie en Bijbelvertaling
	
Hulp bij rampen, oorlogen
en hongersnood

internationale
stafleden

	
Het verbeteren van
gezondheidszorg
Mexico

328

940
lokale
medewerkers

130

MAF
Vliegtuigen

Centraal Azië

Haïti

Zuid-Soedan

Suriname
Liberia

Tsjaad
Oeganda

Brazilië

Papoea
Indonesië

Kalimantan

Papoea-Nieuw-Guinea

Bangladesh

medewerkers

Timor Leste

wereldwijd

Tanzania

DRC Congo

Sumatra

Angola

20+

Ecuador

gezinnen

Arnhemland

6.966.301
Het aantal vrachtkilo's per jaar aan
noodzakelijke hulpgoederen en Bijbels.

Madagaskar
Mozambique
Zuid-Afrika

1.268

Lesotho

vanuit Nederland
actief bij MAF

69.397
Het aantal vluchten per jaar,
meer dan 200 vluchten per dag!

200.000
passagiers
vervoert MAF
per jaar

Vliegtuigen van MAF

Bergen. Jungles. Moerassen. Conflicten.
Geen wegen. MAF overbrugt deze
blokkades zodat iedereen bereikbaar is
voor hulp en het Evangelie.
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Een sterke motor en speciale vleugels maken
landen op zeer korte strips mogelijk.
In de kantoren op
het vliegveld worden
de vluchten ingepland en goederen
opgeslagen.

elke 5 minuten
stijgt ergens ter
wereld een
MAF-vliegtuig
op

Door de grote laaddeur kan makkelijk vracht en brancards worden ingeladen.
Een sterk landingsgestel en grote banden maken landen op oneffen terrein mogelijk.
MAF heeft meer dan 4000 landingsbanen aangelegd
die door de lokale bevolking worden onderhouden.
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Voor het stallen en onderhouden van het vliegtuig
is een grote hangaar nodig.
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MAF in Zuid-Soedan

“Zolang ze ons
nodig hebben,
vliegen we!”

MAF is al sinds de jaren '50 actief in ZuidSoedan. Een nieuw politiek conflict tussen
twee bevolkingsgroepen maakt dat hulp de
laatste jaren extra hard nodig is. Samen met
partnerorganisaties helpt MAF de Soedanese
bevolking aan voedsel en medische hulp.
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MAF in Zuid-Soedan
Oorlogsslachtoffer Iris:

“God heeft
mijn verdriet
weggenomen!”

Overal ter wereld
hebben hulpverleners en
slachtoffers elk hun eigen
verhaal. Drie voorbeelden
uit Zuid-Soedan.

Iris

Iris was een gelukkig getrouwde
Zuid-Soedanese vrouw met elf
kinderen toen het rebellenleger
LRA hen op een kwade dag overviel. “Mijn oudste zoon en ik wisten
te ontkomen, maar mijn man en
twaalfjarige dochter werden gepakt
en daarna vermoord. Ik was zo
woedend dat ik vastbesloten was
om een LRA-soldaat te doden. Ik
wilde echt niet meer leven, ik wilde
sterven.”
Flame International, predikanten en andere
organisaties vliegen met MAF naar gebieden in
Zuid-Soedan waar stammenconflicten woeden en
getraumatiseerde oorlogsslachtoffers leven. Dit
verzoeningsonderwijs werpt vruchten af: sommige stammen leven weer in vrede naast elkaar.
Ook Iris kan aan een nieuw leven beginnen,
omdat ze de daders heeft vergeven.

Dut Awang
Van Lost Boy tot MAF piloot
Dut Awang komt uit een vijf
kinderen tellend christelijk
gezin. Hij wordt tijdens de
tweede vrijheidsoorlog (19832011) in Bor geboren en moet
meerdere keren vluchten.
Daarbij verliest hij niet alleen
zijn jongste broertje (4), zijn
oudste broer, maar ook zijn
vader kort na diens terugkeer
van het front. Toch lukt het
Awang onderwijs te volgen,
waardoor hij in 2008 in
Zuid-Afrika alle benodigde vliegbrevetten kan behalen.
Na een periode van werkloosheid gaat Awang in 2011
bij MAF aan de slag om er verschillende functies te
vervullen alvorens weer te gaan vliegen.

Dut Awang

Niet verbitterd
In januari 2016 overlijdt zijn oudste zoontje aan de
gevolgen van lymfeklierkanker. Awang is daarover
niet verbitterd: “God gaf ons dit geschenk, en had Zijn
redenen dit te laten gebeuren. Maar we moeten als
christenen altijd geloven dat Hij voor ons zal blijven
zorgen, ook al lijden we verlies!”
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Méér piloten, méér hulp!
We vragen aan programma
manager Bastiaan de Waal
hoe MAF Zuid-Soedan meer
hulp kan bieden met extra
vliegtuigen en piloten.
Bastiaan: “Door de toenemende vraag naar vluchten,
zijn we voortdurend op zoek naar ervaren piloten.
Daarbij is het niet gemakkelijk de juiste personen te
vinden. Want vliegen in Zuid-Soedan vereist niet alleen
gekwalificeerd personeel, maar ook mensen die voor
langere tijd in dit land willen wonen en werken. Het
mooie aan ons team vind ik, dat er dertig Zuid-Soedanezen bij ons werken. Want MAF wil ook hen een
toekomst bieden en hun talent benutten en inzetten.
De burgeroorlog heeft veel schade berokkend in hun
leven en we merken dat ze nog steeds lijden onder dit

trauma. Neem bijvoorbeeld Dut Awang (zie
tekstkader), die tijdens de burgeroorlog naar
buurlanden vluchtte maar wonder boven
wonder levend terugkeerde naar Zuid-Soedan. Toen hij drie jaar geleden bij MAF solliciteerde, vond ik het verrassend dat hij over
een CPL-brevet beschikte. We waren al erg
tevreden over zijn werk als vluchtvoorbereider, maar toen ik hem een optie als interne
piloot training bij MAF aanbood, heeft hij
daarop direct gesolliciteerd. Het is een prachtig getuigenis van God’s liefde voor Dut en
mooi om te zien dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt om zijn land te willen dienen met
zijn talenten. Momenteel vliegt Dut bij MAF in Oeganda en brengt hulp naar de Zuid-Soedanese vluchtelingen die in het noorden van Oeganda in kampen zijn
gehuisvest. Met de komst van een extra vliegtuig in
Zuid-Soedan kijken we uit naar meer piloten en technici die ons komen versterken!”

Bastiaan de Waal
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"Bidt u mee dat deze Fayustam Gods Woord in hun
eigen taal zullen kunnen lezen
en Hem leren kennen? In dit
dorpje zagen we dat de kennis
over het verlossingswerk van
Jezus Christus nauwelijks
bekend is."

De familie van Dijk op bezoek bij de onbereikte Fayu-stam in Papoea.

Pieter kreeg takjes op zijn hoed waarmee de Fayu zeggen: "Vergeet ons niet."

Wat doe je met een
talenknobbel in het oerwoud?
S

inds 2008 wonen Pieter en Anja van
Dijk-de Jong niet meer in Zeeland,
maar in Papoea. Pieter werkt daar
als piloot voor MAF en Anja geeft Engelse
les aan lokale kinderen en geeft thuisscholing aan Tom, Hanne en Harm. Janieke en
Tjeerd zijn teruggekeerd naar Nederland
voor hun vervolgstudies. Als gezin willen ze
God dienen met hun talenten en Zijn werk
uitvoeren. Pieter vertelt over een bijzondere
ervaring in het oerwoud met zijn gezin.
Met de PK-MAX breng ik Anja, Janieke,
Harm, Hanne en Tom midden in het oerwoud. Rondom de airstrip van Dirouw staan
vijfentwintig huizen, waar de nomadische
Fayu-stam in wonen. Vijf Fayu-mannen
kunnen redelijk goed Indonesisch praten
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en de Bijbelvertaler die er sinds twee jaar
woont, spreekt Engels. We voelen ons zeer
bevoorrecht dat de vertaler ons laat zien
wat er voor nodig is om de klanktaal van de
Fayu onder de knie te krijgen.

Is klanktaal te leren?
De taal bestaat uit vier verschillende klanken. Ik wijs een woord aan dat op een
papiertje op de vloer ligt en de Fayu-man
fluit de juiste toonhoogte. Werkelijk waar,
de man moest het wel vijf keer herhalen
voor mij, want ik hoorde het verschil niet!
‘Luister goed naar de toonhoogte van het
woord ‘Ti’, dan hoor je of het de betekenis
heeft van urine of vis of borst’, zegt de vertaler. Geen kleine verschillen! Ik heb diep
respect voor degenen die geroepen zijn om

zulke talen te analyseren en uiteindelijk om
te zetten in een alfabet en een geschreven taal. Bidt u mee dat ook deze Fayustam Gods Woord in hun eigen taal zullen
kunnen lezen en Hem leren kennen? In dit
dorpje zagen we dat de kennis over het verlossingswerk van Jezus Christus nauwelijks
bekend is.
Als afsluiting van ons weekend maakten we
met de zendeling en een groep Fayu-gezinnen een voettocht door het oerwoud en
liepen door rivieren. We zagen papegaaien
en hoorden tropische regenwoud geluiden.
De Fayu-man vertelt: ‘En als je hier naar
links gaat kom je binnen een maand in Waropen’. Wij zagen niet eens een pad. Als westerlingen zouden we grandioos verdwalen.

De kinderen deden een wedstrijd wie de
hoogste stenen toren kon maken. Aan het
eind van de middag had Anja de meegebrachte kleurplaten en potloden neergelegd. Veel van hen kleurden voor het eerst
van hun leven! Vaders deden mee met hun
kinderen. Na de avondmaaltijd hebben
we samen met de zendeling gezongen en
gebeden. De Bijbelvertaler en de Fayu-stam
zijn erg bemoedigd door het bezoek van
een MAF-piloot met zijn gezin. Als cultuurgewoonte kregen we takjes aan onze
kleding gebonden. Dit was een teken om te
zeggen “vergeet ons niet”. MAF blijft zendelingen ondersteunen bij hun missie: onbereikte stammen te voorzien van een Bijbel
in hun eigen taal.
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Flying for Life
Vliegen voor het Leven. We schrijven het graag
met een hoofdletter. Want het leven is kostbaar
als schepping van God. Maar te meer nog omdat
Jezus Christus Zijn leven gaf. Het Leven, met een
hoofdletter, vinden we bij Hem alleen. Dat is wat
ons drijft, het is die Liefde die ons roept, en dat
Evangelie geven we graag door.
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MAF Nederland’s eerste zendingspiloot

Beleef 40 MAFavonturen in nieuwe
boek van Jan Zwart
en naar de provincie hoofdstad Montería
te brengen. We deden dat altijd in combinatie met andere vluchten in dat gebied,
anders werd het veel te duur. Dus ik was
er op de dag en de tijd van de afspraak.
Even een inspectiebocht over de strip op
800 voet hoogte en.... balen! Drie witte
paarden stond rustig te grazen alsof dit
hun terrein was in plaats van mijn landingsbaan! Veel tijd om te wachten had ik
niet.... dus even een ‘low pass’ en daarna
nog één, maar er gebeurde niks! De paarden bleven rustig, maar nu het rare... het
dorpje om de strip heen, bleef ook rustig!
Geen mens te zien, maar dus wel die
beesten op de baan. Mysterie.

G

Witte paarden

Mysterie opgelost! Nou ja niet helemaal...
Wie heeft die witte paarden daar gezet,
of liever gezegd, hoe kan het dan dat ik
ze wel zag... en ze er niet waren... Dat is
nooit opgelost, maar ik ben wel dankbaar
dat er een soort Vaderlijke bescherming is
geweest, die voorkomen heeft dat ik gekidnapt zou worden. Trek zelf maar lessen
uit dit verhaal. Ik heb er van geleerd, dat
je een hoop zelf kunt doen en voor elkaar
kunt krijgen, maar dat er ook nog wat
anders nodig is in je leven, een hogere
dimensie, een zorgende God...

Nieuw boek
40 Avonturen van Jan Zwart
Kort nadat MAF Nederland in 1978 werd opgericht, werd Jan Zwart
als eerste piloot uitgezonden naar Colombia en Ecuador. “Maakt
met mij de Heere groot en laat ons tezamen Zijn Naam verheffen”,
dat was de drijfveer van Jan en zijn vrouw Roberta. Elk verhaal van
Jan is boeiend om naar te luisteren of te lezen. “Wat ik tijdens duizenden vlieguren meemaakte is een
getuigenis van Gods
bewarende hand in ons leven.”
Jubileum
Prijs € 10
Bestel het boek Draagkracht
VEERTIG
in onze webshop.
33.000
www.maf.nl/webshop
“Wie vlogen er in
de jaren ‘70 met
MAF in Zuid-Am
erika? Het antwoo
rd is
kort: Iedereen! Jan
en alleman maakte
gebruik van het
vliegtuig, genaam
d “De
Boodschapper ”.
Bij elkaar vloog
ik in
Colombia 10.447
vluchten met 33.812
passagiers. Wat
heeft er in de loop
der
jaren een veelkle
urige menigte op
de kleine
stoeltjes in de ‘Boodsc
happer ’ gezeten
!”

Veertig verhalen
van de eerste MAF
In 1978 werd MAF
Nederland-piloot
Nederland opgericht
Jan Zwart.
van Jan Zwart.
onder de gedrevenh
Niet veel later vertrok
eid
MAF-piloot, naar
hij,
Colombia en Ecuador. als eerste Nederlandse

JAN ZWART

AVONTUREN

PASSAGIERS

DRAAG

Henk de Boer:
Er komen nog twee
aanbevelingen achterop.
Beide van
ca. 2 zinnen. Worden
pas
aangeleverd na
de eerste proef
(anders valt er weinig
aan te
bevelen).
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– Jan Zwart

Zwart

Mulatícos! Ik vloog daar zelden heen en dat
was eigenlijk jammer, want hier te landen
was een grote uitdaging voor een piloot. 300
meter lang met een heuvel op short final en
oplopend terrein na take-off. Begrijpelijk dat
dit een ‘one-way’ strip was. Mooi gras, lekker
level en nog behoorlijk ‘smooth’ met een goed
hek erom heen, maakte deze strip tot een
plaatje!
Een maand geleden kregen we per brief een
aanvraag om twee mensen daar op te halen

”Mysterie opgelost!
Nou ja niet helemaal...
Wie heeft die witte
paarden daar gezet...”

Draagkracht - Jan

ebed is een belangrijke motor voor
het werk en de medewerkers van
MAF. Voordat het vliegtuig opstijgt,
wordt er door de piloot gebeden. Hij stelt zijn
vertrouwen op God voor bescherming en
veilige aankomst. De eerste Nederlandse zendingspiloot, Jan Zwart, heeft in de jaren tachtig
bijzondere ervaringen meegemaakt in Ecuador
toen hij vanaf de hoogste MAF basis ter wereld
vloog in Quito! Het verhaal van de witte paarden speelt zich af in Colombia en is één van
de veertig verhalen uit zijn nieuwe boek.

Oké, jongens, zoek het maar uit, maar
deze jongen gaat weer door. Er waren
altijd genoeg mensen op andere plekken....Mulatícos was een beetje in mijn
achting gedaald, maar ik vond het wel
vreemd dat er niemand kwam opdagen
om die viervoeters van de strip te halen.
Een week of drie later stond de ‘burgemeester’ van het dorp voor de deur:
“Kappie, hallo! Een vraagje: waarom bent
u niet geland toen?”. Tja, waarom niet?
“Mijn 230 pk en die drie andere pk’s op
de grond gaan niet goed samen, waarom
haalden jullie die paarden niet van de
baan?”.
Antwoord: “Wij hebben daar helemaal
geen paarden, alleen koeien en een paar
grijze ezeltjes!”. Ik weet wel iets meer
van vliegtuigen, maar met mijn beperkte
agrarische kennis weet ik toch echt wel
het verschil tussen die soorten. Dit waren
grote witte paarden!
Onze ‘burgemeester’ zette grote ogen op
en ik kreeg de koude rillingen over mijn
rug toen hij mij het volgende vertelde:
“Niemand kwam tevoorschijn, omdat we
allemaal bang waren! Er zaten guerrilla’s
in ons dorp, die de avond ervoor waren
gekomen en we konden niets doen om u

tegen te houden, dan alleen maar bidden
dat het goed zou komen. De ‘muchachos’
(letterlijk: jongens en in het Colombiaans synoniem voor guerrilla’s) wilden u
kidnappen en wachten rustig tot u zou
landen. Iedereen moest in zijn huis of hut
blijven. Ik heb het niet laten merken, maar
wat was ik blij dat u niet landde!”.

Kees de Vriend:
Er komen nog twee
aanbevelingen achterop.
Beide van ca. 2
zinnen. Worden
pas aangeleverd
na de eerste proef
(anders valt er
weinig aan te bevelen).

KRACHT
IN 1978 WERD
MAF NEDERLAND
OPGERICHT
ONDER DE GEDRE
VENHEID VAN
DE EERSTE
NEDERLANDSE
MAF-PILOOT, JAN
ZWART.
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MAF Vliegtuigonderhoud

‘Onze vliegtuigen zijn de
digitale cockpit investering
méér dan waard’
Soms is het extreem druk voor Kees Barendse, Hoofd
vliegtuigtechnicus voor MAF in Kampala (Oeganda). Al
meer dan twintig jaar sleutelt hij zelf aan de vliegtuigen
of geeft hij leiding aan het team van gekwalificeerde
technici. Kees is een gelukkig man. Wat veertien jaar
geleden begon met een pleidooi voor de introductie van
een digitale cockpit is nu voltooid.

D

e afgelopen jaren heeft Kees
en zijn team een flink aantal
Cessna Caravans voorzien van
een digitale cockpit. We zijn dankbaar dat
met giften van Nederlandse en Engelse
donateurs ook de laatste twee Cessna
Caravans van MAF International, die in
Mongolië en in Madagaskar vliegen,
gemoderniseerd werden.

Werkpaarden van MAF
Hier had Kees naar uitgekeken. In 2003

had hij al geopperd om de Caravans, de
‘werkpaarden’ van de MAF, stap voor stap
te voorzien van digitale cockpits. Want
digitalisering rukt op in de luchtvaart en
MAF wil voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaard.
Dertig metertjes en klokjes in het cockpitpaneel keken Kees aan toen hij plaatsnam in de analoge Caravan vlak voor de
enorme klus. Het merendeel moest eruit.
‘Eruit gesloopt’ noemt hij het, zonder een
spoor van weemoed of melancholie. Want

wat ervoor in de plaats komt is betrouwbaarder.
De cockpit veranderde in de loop der weken
en werd zelfs veertig kilo lichter. ,,Voorheen
had je bedrading zo dik als je arm, nu zijn het
nog maar een paar draadjes geworden’’, concludeert hij na de ombouw.

Geen nadelen
Tegenwoordig loopt Kees vaker door de
hangaar met een laptop onder zijn arm en
een usb-stick in zijn hand; foutendiagnose
gaat nu via de computer. ,,Ik ben ontzettend
blij’’, vertelt hij. ,,Er kleven geen nadelen aan
dit nieuwe systeem. Het is betrouwbaarder
en lichter en de afzonderlijke componenten
ervan zijn makkelijker door onszelf te vervangen. En tenslotte gebruikt het ook nog
minder stroom.’’

MAF vliegt met meer dan 130 vliegtuigen.
Deze vier en direct aanverwante typen zijn
goed voor 85% van de MAF vloot.

Cessna 206
PERSONEN
LADING
SNELHEID

6
400 kg max.
225 km/h

VOORDELEN

Korte landingsbaan, oer-sterk, voordelig in onderhoud.
WEETJE

Dit is hét toestel waar MAF groot mee geworden is.

Cessna 208 en 208B (Grand Caravan)
PERSONEN
LADING
SNELHEID
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1.150 kg
273 km/h

VOORDELEN

Vliegtuigtechnici onmisbaar!
Om de 130 vliegtuigen veilig in de lucht te
houden, wordt er elke 50 en 100 vlieguren
een ‘APK’-onderhoudsbeurt uitgevoerd. Ook
moderniseren onze technici de MAF-vloot,
zodat nog meer hulpverleners veilig en
betrouwbaar de rampplek bereiken en vele
levens gered worden.

Zeer effectief en efficiënt vliegtuig, type motor (turbine, vliegt
op kerosine die goedkoper en goed verkrijgbaar is).
WEETJE

Vooral grotere organisaties en ‘shuttle’-diensten gebruiken dit
toestel graag.

GA8 Airvan
PERSONEN

Kees Barendse: “Financiële steun voor vliegtuigonderhoud is belangrijk, maar we zoeken
ook goed opgeleide vliegtuigtechnici bij MAF.
Uw gift en gebed zijn een bemoediging voor
onze onderhoudsteams!”

LADING
SNELHEID

8
1.000 kg
225 km/h

VOORDELEN

Effectief vliegtuig, zeer goed te onderhouden.
WEETJE

Ontwikkeld door technici waardoor het onderhoud zeer
goed te doen is. MAF ontwikkelt het toestel nog steeds, zodat
het onderhoud, ook op afgelegen gebieden, zonder allerlei
hulpmiddelen en gereedschappen goed en veilig kan worden
uitgevoerd.

Kodiak 100
PERSONEN
LADING
SNELHEID

10
1.250 kg
341 km/h

VOORDELEN

Speciaal ontwikkeld als ‘bush-vliegtuig’. Enorm stijgvermogen,
dus zeer goed geschikt voor ruig en bergachtig terrein. Type
motor (turbine, vliegt op kerosine dat relatief goedkoop is en
makkelijk verkrijgbaar). Nieuwste techniek, met name in de
cockpit en daardoor zeer veilig.
WEETJE

MAF is zelf betrokken geweest bij de ontwikkeling van het toestel. Oorspronkelijk werd zelfs ieder 10e toestel min of meer
geschonken door de fabriek. Helaas zijn de rechten van dit
vliegtuig overgegaan naar een andere eigenaar en is daarmee
ook deze regeling komen te vervallen.
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Werken voor MAF
iets voor jou?
Over de hele wereld zijn Nederlanders uitgezonden
voor MAF. Reina Folkerts zorgt voor de werving,
begeleiding en uitzending van de Internationale Staf
(zo worden de mensen die door MAF zijn uitgezonden
genoemd). Reina kan alles vertellen over hoe de
uitzending in z’n werk gaat.

DRINGEND
GEZOCHT!

TELEFONISCH
SPREEKUUR

Vliegtuigtechnici
Ervaren piloten
IT-specialisten

Donderdag tussen
13:00 en 14:00 uur
Thamar van den Brink,
HR-adviseur

“Het is een voorrecht om mensen te
kunnen begeleiden in hun proces van
interesse voor uitzending door MAF.
We bereiden de uitgezondenen voor
op uitersten. Dat vereist veel flexibiliteit
en incasseringsvermogen. Daarom is
uitgezonden worden door MAF geen
‘piece of cake’ en kost het enkele jaren
van voorbereiding. Eerst de vaktechnische diploma’s behalen, ervaring
opdoen, een Bijbelschool in Engeland
volgen en voldoende financiële ondersteuning rondkrijgen met hulp van MAF
en een Thuisfrontcommissie. Want een
goed begin is het halve werk!

Zendt MAF alleen piloten uit?

GEZOCHT:
VLIEGTUIGTECHNICUS
...met een hart
voor zending

meer
s:
vacature
f.nl
www.ma

Zeker niet. Veel van onze Internationale Staf werkt als piloot, maar vanuit
het veld komen ook andere dringende vacatures bij ons terecht. Op dit
moment is er grote behoefte aan vliegtuigtechnici en aan IT-specialisten. Die
beroepen zijn niet minder belangrijk om
het werk van MAF door te laten gaan.
Zonder piloot geen hulpverlening, maar
zonder vliegtuigtechnicus gaat er geen
vliegtuig veilig de lucht in. En zonder
goed IT-systeem houden we ze niet
lang in de lucht.

Waar moet je aan voldoen om
voor MAF te kunnen werken?
We zoeken mensen die hard willen
werken vanuit een christelijke bewogenheid om dienstbaar te zijn aan

mensen in nood. Als zendingswerker in
het buitenland is het belangrijk dat je
flexibel bent en zelfstandig problemen
op kunt lossen. Tegelijkertijd moet je
het leuk vinden om samen te werken
en binnen een internationaal team
enthousiast te participeren.

Hoe lang werken mensen voor
MAF?
We zenden bij MAF voor minimaal vier
jaar uit. In de praktijk blijven de zendingswerkers veel langer op het veld,
gemiddeld tien tot vijftien jaar maar
soms ook ‘levenslang’. Daar zijn we blij
mee omdat alle werkervaring, maar ook
alle opgedane kennis van taal en cultuur dan veel rendement heeft.

Wil je verdere stappen nemen?
Als je geïnteresseerd bent in een sleutelpositie binnen MAF, klik eens door op
onze site. Bel of mail om je vragen te
stellen. Ga naar de website en meld je
aan voor de nieuwsbrief MAF-Experience. Of vul het Interest Form in, om uitgenodigd te kunnen worden voor een
gesprek of voor de Interessedag. De
Interessedag is een waardevolle mogelijkheid voor serieus
geïnteresseerden, om
samen na te denken
over roeping, werken
in het buitenland en
uitzendmogelijkheden
bij MAF.

Reina Folkerts

Is vliegtuigtechnicus een
mooi beroep?
We vragen Geert Bax, waarom hij zes
jaar geleden aan de studie van vliegtuigtechnicus is begonnen. “Na een
periode van lang bidden wees God
mij duidelijk een bepaalde richting op.
Werken voor MAF was het uiteindelijke doel en daarom ben ik deze opleiding begonnen.” Voor zijn stage heeft
hij als vrijwilliger in de hangaar van
MAF Oeganda meegewerkt en ervaring opgedaan. Waarom hij sleutelen
aan de vliegtuigen zo leuk vindt: “Het
is enorm tof werk! In de vliegtuigbranche wordt steeds gezocht naar
nieuwere technieken en standaarden
en elk type vliegtuig is weer anders.
Dat geeft veel uitdaging in mijn werk.
Ook ben ik een cruciale schakel in
mensen veilig laten vliegen. Ik kan me
niks mooiers voorstellen!”

19

MAF WEBSHOP

F
T
S
D
N
A
R
B
N
E
R
A
P
S

MAF cadeaus

Bouwen met MAF

Koop uw cadeaus in de
webshop en steun MAF.

Bouw een landingsbaan met
MAF-bouwblokjes (past ook
op o.a. LEGO).

Spaar met je klas of
kerk voor Brandstof.
Dopper

Want MAF-vliegtuigen mogen niet
aan de grond blijven staan!

MAF-vliegtuig

€ 14,95

Door met elkaar de brandstofvoorraad aan
te vullen kunnen de vliegtuigen van MAF
in actie komen wanneer dat nodig is.
Voor scholen en kerken hebben we leuke
manieren om te sparen voor brandstof!

€ 14,95

Landingsbaan
€ 7,95

Sleutelhanger
€ 2,00

Spaarkaart

Spaarton

Spaar liters brandstof
met de spaarkaart.
Voor elke euro plak
je één sticker. En
dat is weer een liter
brandstof voor de
MAF-piloten. Heb je
meerdere spaarkaarten
vol? Dan krijg je van
ons een leuk presentje!

Spaar je kleingeld op voor
MAF. Of doe kleine klusjes
en voor je het weet heb
je een tonnetje vol! Ook
mooi om het zendingsgeld
van je klas in te doen.

Brandstofdepot
€ 4,95

Keycord
€ 2,00

MAF-auto
€ 7,95

Medisch
team
€ 4,95

Bidon
€ 6,50

Bestel uw materialen:
www.maf.nl/brandstof

Prijswijzigingen voorbehouden,
kijk voor de actuele prijzen op
www.maf.nl/webshop

www.maf.nl/webshop
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MAF Historie

				 Niemand mag onbereikbaar
zijn voor Gods Liefde!

"Mensen bereiken met Woord en daden,
dat was voor Stuart King de reden om
samen met een aantal anderen de
organisatie Mission Aviation Fellowship
(MAF) te starten."
Adri van Geffen
vertelt over de
grondlegger
van MAF:

"O

'Heel de mens,
naar ziel en
lichaam, moet
geholpen
worden'

pgeleid voor de Royal Air Force,
vond Stuart King na de Tweede
Wereldoorlog, dat er met
vliegtuigen betere dingen te doen zijn dan
bommen gooien. En zo ontstond MAF vanuit
Australië, Engeland en Amerika. De afgelopen
jaren mocht ik Stuart regelmatig ontmoeten.
Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog steeds
zeer scherp. Verrassend is ook altijd dat hij
iedereen die hij een keer ontmoet heeft bij
naam kent."

lichaam, moet geholpen worden.' zegt Stuart.
Daarom vliegt MAF voor zending én hulpverlening. En daardoor ook voor betere gezondheidszorg en onderwijs."

Vanuit een zolderkamer
"Die bewogenheid met mensen was er ook bij
Jan Zwart sr. en Jan Zwart jr. Vader Zwart als
één van de mede-oprichters in 1978 van MAF
Nederland en zoon als de eerste piloot die
vanuit Nederland werd uitgezonden. Zij stonden
met een klein groepje mensen aan de wieg van
de nu flink uitgegroeide organisatie MAF Nederland. Vanuit een zolderkamer in Zaandam werd
de organisatie door vrijwilligers aangestuurd."

Adri van Geffen

Geraakt
"In die tijd leerde ik MAF kennen. Jaarlijks zat
ik in de leiding van een aantal jeugdkampen.
In 1979 was er een groot tekort aan leiding
en ik had als student vakantie genoeg, dus
op het verzoek om een paar kampen meer
te doen, ging ik graag in. Net in dat jaar was
MAF onderwerp van het kampproject en dus
zag ik drie keer de bestuursleden langskomen met een grote filmprojector om te laten
zien wat het werk van MAF inhield. Ik was
meteen geraakt en hoopte dat ik ooit piloot
zou kunnen worden bij MAF. Dat is er nooit
van gekomen, maar dat is wel de reden dat
ik nu, jaren later, me als directeur mag inzetten."

Wereldwijd
"En nog steeds worden mensen geraakt door
het verhaal van MAF en de doelstelling die
we hebben: mensen in gebieden die niet of
nauwelijks bereikbaar zijn via de weg, Gods
Woord en Liefde te brengen. Elk jaar zenden
we gezinnen uit en elk jaar ondersteunen
we dankzij uw giften diverse projecten van
MAF in de dertig landen waar we werken.
Van Suriname tot Papoea Nieuw Guinea en
van Mongolië tot Angola. En we hopen met
dit werk te mogen doorgaan totdat iedereen
van het Evangelie gehoord heeft en Jezus
terugkomt."

"Hij noemt met name Zuid-Soedan als het
land waar MAF veel heeft gedaan en nog doet.
Stuart heeft meegemaakt dat in de tientallen
jaren burgeroorlog MAF dán weer het land
moest verlaten, dán weer terug mocht komen.
En altijd was het doel met de vliegtuigen
organisaties en mensen te ondersteunen, om
daarmee de Zuid-Soedanese bevolking Gods
Liefde te laten zien. 'Heel de mens, naar ziel en

Meer weten over de
geschiedenis van MAF?
Lees dan het boek van
Stuart King: MAF: een
Verhaal van Hoop met
de geschiedenis van
MAF als geheel en MAF
Nederland. Te bestellen via de webshop op
www.maf.nl/webshop

Stuart King
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MAF Samenwerking

1.500
partnerorganisaties

			

WAT ZEGGEN ZIJ OVER SAMENWERKEN MET MAF?

“De vliegtuigen van MAF zijn vaak de
enige manier om deze mensen te
voorzien van voedsel of medicijnen
tegen malaria.”
“Op 15 Februari 2018 ging er gejuich
op in een Zuid-Soedanees dorp,
toen het kleine MAF-vliegtuigje de
eerste drie van de negenentwintig
dozen Bijbels in de Didinga-taal
afleverde. Er was bijna veertig jaar
gewerkt aan de vertaling.”

Sonja Nieuwenhuis, werkt voor
Health Pooled Fund

Laura Robison, SIL (Wycliffe)

"Ik houd van de samenwerking met
de MAF-piloten. Toen een vrouw
hevige bloedingen kreeg tijdens de
bevalling belden we MAF. Ze waren
op de juiste tijd op de juiste plaats
om haar naar het ziekenhuis te
brengen."
Dr Ann Fursdon, AIM, Tanzania

“We zouden hier niet zijn als MAF
er niet was. Er is geen weg hier
naartoe. De enige manier is het
vliegtuig. Lokale mensen vroegen
mij een lagere en een middelbare
school te bouwen. MAF bracht
alles wat we nodig hadden: tafels,
printers, boeken, voedsel, plastic
dakbedekking, spijkers, plastic voor
de ramen, water tanks enz.”
Glenda Giles, Oksapmin High School PNG

“We hebben al 44.000 mensen
gesproken, die uit DRC-Congo naar
dit kamp in West-Oeganda zijn
gevlucht. Deze mensen hebben
niets en zijn 100% afhankelijk van
de hulp van anderen. Dankzij MAF
bereiken onze hulpverleners en
goederen de kampen.”
Candice Lassey, trauma-councellor van
Tutapona
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“Toen we hier in 1968 kwamen,
leefden de Bedamuni letterlijk in
angst en duisternis. Dankzij de
samenwerking met MAF kon de
basis worden gelegd voor de latere
geestelijke arbeid."
Tom en Salome Hoey, zendelingsechtpaar in
Papoea Nieuw Guinea, bouwden eigenhandig
een landingsbaan. Inmiddels zijn meer dan
6.000 Bedamuni tot geloof gekomen.

“Door MAF ben ik hier in maar
drie uur. Ik kan het Evangelie
verkondigen.”
Jean Claude, ‘Bijbelman’ in Madagaskar
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Op bezoek bij de
familie Noordhoek

Elk MAF programma heeft zijn
eigen moeiten en uitdagingen,
maar ook zijn mooie dingen
om van te genieten. Om in het
buitenland goede ondersteuning te
geven, ging Reina Folkerts langs bij
het gezin van Corné en Marieke in
Papoea Nieuw Guinea.

REINA FOLKERTS
IN PAPOEA NIEUW GUINEA

“Ik heb genoten van mijn bezoek aan Kawito
en gezien dat de wereld van Corné en Marieke Noordhoek en hun vier kinderen een stuk
kleiner is dan hun leven in Nederland was. Niet
meer op de fiets naar school, een frietje halen
bij de snackbar om de hoek, of naar de bieb.
Als we door het dorp lopen, zien we geen
winkels, geen restaurant en geen medische
post. Voor een bezoek aan een dokter moet
het gezin een halfuur vliegen. Hoewel Corné
en Marieke op de Bijbelschool theoretisch zijn
voorbereid op een leven in een andere cultuur, is de praktijk toch wel heel wat anders.
Het deed mij goed om te zien hoe Corné en
Marieke zich op hun gemak voelen en goed
functioneren in zo’n andere leefomgeving!”

Werkbezoek
Eens per jaar gaat Reina
Folkerts op werkbezoek
bij een Nederlands MAF
gezin. De reizen zijn vaak
heel intensief, maar ook
ontzettend bemoedigend. De foto's op deze
pagina's laten zien hoe
piloot Corné Noordhoek
en zijn gezin wonen
en werken op een MAF
basis, midden in de
bush van Papoea Nieuw
Guinea.

Trade store
In Kawito groeien weinig
landbouwproducten, daarom
is het gezin Noordhoek
aangewezen op het MAF vliegtuig,
dat alles invliegt wat er nodig is.
Marieke koopt tussendoor kleine
dingen in de “trade-store”.
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Reina vertelt:

'Zo functioneren
MAF families'
Jungle
“Ik ken Corné al heel wat jaren. Bij zijn eerste
gesprek bij MAF was hij nog single en informeerde naar de mogelijkheden om piloot te
worden. Een paar jaar later trouwde hij met
Marieke en gingen ze samen naar Canada,
voor de Bijbelschool en vliegopleiding. Ik
ervaar het als een groot voorrecht om Corné
nu als MAF piloot te zien vliegen. In Papoea
Nieuw Guinea moeten piloten veel zelf doen:
vroeg opstaan om de weersituatie te bekijken
en een vluchtplanning voor de dag maken."

De Thuisfrontcommissie
(TFC) leeft mee!
Aalke Marije Donker: ”Iedere twee weken heeft iemand van
de TFC contact met Corné en Marieke. Het is fijn om even
te sparren over belangrijke én over ‘kleine’ dingen, juist ook
de dingen van het gewone gezinsleven! Ook bidden we
regelmatig voor hen en delen dit met de familie Noordhoek,
de thuisgemeente en de achterban. Voor voldoende financiële steun organiseren we acties. Voor het verlof regelen
we een huis, auto, fietsen en andere praktische dingen.“

Moeder en juf
"Corné en Marieke hebben vier kinderen, Olivia,
Samuel, Ruben en Jonathan. De jongste twee
zijn een tweeling. Marieke is naast moeder ook
juf van de twee oudste kinderen. In Kawito valt
de stroom (en dus ook internet) regelmatig uit
of er is tijdelijk geen water. Ook het eten klaarmaken duurt veel langer dan je in Nederland
gewend bent. Als lastige situaties te lang duren,
trekt dat soms een zware wissel op het gezinsleven. Regelmatig een week ertussenuit en elke
twee jaar op verlof is in deze omstandigheden
belangrijk om even ‘bij te kunnen tanken’."

Thuisscholing
Er is geen school in het dorp waar Olivia en Samuel naartoe
kunnen gaan. Marieke geeft thuis les met lesmateriaal van de
Wereldschool. Dat hun moeder juf is, vinden de kinderen heel
gewoon en plezierig.

Spelletjes doen
Gelukkig is er na schooltijd even tijd voor een spelletje. De
tweeling doet ook mee.

“Om MAF families zo goed mogelijk te
laten functioneren in de programmalanden, is een werkbezoek van eens
per drie à vier jaar een must! Hoewel ik
regelmatig met een gezin mail en Skype
en ze voor dringende zaken mij altijd
per telefoon kunnen bereiken, geeft een
bezoek een beter beeld van hun leven
en werk en de uitdagingen die ze tegenkomen. Elk ‘MAF-land’ heeft zijn eigen
moeiten en uitdagingen, maar ook zijn
er mooie dingen om van te genieten.
Hoe gaat de MAF familie hiermee om?
Houden ze het goed vol? Genieten ze
van het leven in een andere cultuur?
Hebben ze advies, ondersteuning of
bemoediging nodig? Daar probeer ik als
HR manager zoveel als mogelijk goed bij
aan te sluiten.
Maar ook voor mijzelf is het belangrijk
om het leven en werken in een programma zelf te zien, te ruiken, te voelen
en te ervaren. En als je van mensen
hoort hoe hoog de werkdruk is door een
tekort aan piloten, vliegtuigtechnici en
ander personeel, dan ben je weer extra
gemotiveerd om er hier in Nederland
gebed en aandacht voor te vragen.”

Zijn er verschillen tussen
de 'MAF-landen'?

Bijbelbox
Corné staat elke dag vroeg op om de Bijbelbox te vullen, een
vluchtplanning te maken en de weersverwachting te bekijken.

Medisch advies
Als een Papoea-moeder langs komt met een kind dat hoge
koorts heeft, kan Marieke haar helpen vanwege haar verpleegkundige achtergrond. Een luisterend oor, een bemoedigend woord en samen bidden doet ook wonderen!
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In sommige landen is het leven erg
zwaar: het klimaat is stoffig, heet of
vochtig of er heerst grote armoede.
Soms leven MAF-families in een drukke
stad met veel luchtvervuiling of waar
het verkeer levensgevaarlijk is. Anderen
leven juist op een eiland of op een eenzame locatie waar zij het enige westerse
gezin zijn in de wijde omgeving en waar
levensmiddelen eens per zes weken
worden ingevlogen. Ook kan het zijn
dat er in het land veel politieke onrust
is of criminaliteit. Of waar je als vrouw
beperkt wordt in je doen en laten en
waar nauwelijks recreatiemogelijkheden
zijn. Kortom, elk land en programma is
verschillend. Ook daarom is het voor mij
belangrijk om werkbezoeken te brengen. Dit helpt om bij de keuze voor een
land te weten of een gezin ook goed zal
passen in een bepaald programma."
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Beleef
MAF!

BUSINESS CLUB VLIEGDAGEN
Bevlogen ondernemers van de MAF Business Club
komen een aantal keer per jaar bij elkaar om te
vliegen en een goed gesprek te voeren. Met hun
zakenrelaties, familie of vrienden maken zij een
enerverende proefvlucht bij vliegschool MATC.
WWW.MAFBUSINESSCLUB.NL

VLIEGDAGEN
Beleef het werk van MAF van dichtbij.
Loop tussen de vliegtuigen in de hangaar.
Klim in een MAF-vliegtuig. Kijk en luister
naar de verhalen over MAF. En… maak een
rondvlucht van twintig minuten boven
Apeldoorn of de IJssel. Reserveer uw
rondvlucht vandaag!
WWW.MAF.NL/IKVLIEGMEE

Wilt u een uniek uitstapje
maken? Het evenemententeam van MAF zorgt voor een
onvergetelijke dag:
• Maak een rondvlucht en
voel je MAF-piloot
• Loop tussen de vliegtuigen
in de hangaar
• Vier uw familiefeest bij MAF

STAP UITJE
Wilt u een uniek uitstapje maken? Het
evenemententeam van MAF zorgt voor een geheel
verzorgde, onvergetelijke dag! In de stoere setting
van de hangaar is veel te zien. Uw gezelschap
wordt op een informele manier betrokken bij het
werk van MAF. Natuurlijk maakt een rondvlucht het
feest compleet. U beleeft een geweldige dag en
hiermee ondersteunt u het werk van MAF!
WWW.MAF.NL/STAPUITBIJMAF

SPAARACTIES
Leuke en gratis materialen
voor jouw spaarproject thuis,
in de kerk of op school.
WWW.MAF.NL/SPAARTON

Contactpersonen evenementen

OPEN DAG
Een dag speciaal om u te ontmoeten op het
vliegveld van Teuge. We nemen u mee in het
werk van MAF. Volg een seminar over de impact
van het werk van MAF. Leer meer over vliegen en
vliegtuigen. Kinderen kunnen een eigen programma
volgen. En maak natuurlijk een rondvlucht!

Arjen Goedhart
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Sandra Priester

WWW.MAF.NL/OPENDAG
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“Samen kunnen we over jungles, bergen en
woestijnen vliegen om hulp, medische zorg
en het Goede Nieuws van Jezus te brengen”

Let op! De lengte van de rookpluim is variabel. Bijvoorbeeld,
op een spread van Luchtpost is deze langer dan op de cover
van de Luchtpost. Door de laatste twee ankerpunten te
selecteren kun je de lengte bepalen.

Stichting Mission Aviation Fellowship
Postbus 7 7390 AA Twello
www.maf.nl | info@maf.nl | tel. 055-7410017
Postwensen of adreswijziging? www.maf.nl/postwensen

