
Beste vrienden en bekenden,

Om te beginnen wensen we iedereen nog een gezegend 2018! 
Deze keer wat indrukken van activiteiten in onze vrije tijd.
Hartelijke groeten,  Wim & Marlies en Yenthe

VLIEGEN VOOR LEVEN

Bonen met kerst

“Praise God!!” klinkt het luid naast me. Een oude vrouw neemt, met 
tranen van dankbaarheid in haar ogen, een voedselpakket in 
ontvangst. Omdat de armoede in Juba enorm is toegenomen in de 
afgelopen periode hebben veel mensen onvoldoende geld om in de 
eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Veel gezinnen wonen 
zelfs op de begraafplaats! In de week voor kerst hebben we met een 
aantal collega’s aan 250 gezinnen een voedselpakket kunnen uitdelen. 
De pakketten hebben we vooraf gevuld met  heel basale 
levensmiddelen (onder andere meel, suiker, bonen, houtskool).

Training

Studeren, training, examens, 
vliegtesten....
Wim heeft de laatste maanden 
trainingen gevolgd om naast het 
kleinere vierpersoons vliegtuig 
ook met de grotere 13-persoons 
toestellen te kunnen vliegen.  
Hij is hiervoor een aantal weken 
in Oeganda en Kenia geweest. 
Wim is nu breder inzetbaar en 
kan meer verschillende 
organisaties ondersteunen.
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"Het evangelie, is slechts goed nieuws, als het op tijd komt!" — Carl F.H. Henry



Voor meer informatie en contactgegevens -> WWW.VLIEGENVOORLEVEN.NL

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Hobo. 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 Wim & Marlies 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 Hobo gaat.

Dank voor:
- Rustige kerstperiode in Juba
- Succesvolle training en het afronden

van alle examens (Wim)
- Oplossing voor het brandstof probleem

Hallo allemaal!

Ik wil iedereen heel erg bedanken 
voor alle cadeautjes die ik voor mijn 
verjaardag heb gekregen! 
Er kwamen zoveel pakketjes over de 
post! Dat vond ik erg leuk!
Ik heb er veel zin in om in april weer 
naar Nederland te komen.
Tot ziens! 

Bid voor:
- Vrede en stabiliteit in Zuid-Soedan
- Geschikte woonruimte tijdens verlof
- Veilige vluchten voor de piloten
- Nieuwe leerkrachten voor Yenthe’s school

Ontmoetingsdag: 
Zaterdag 2 juni 2018. 

Kom je ook?
(details volgen)

Woonruimte gezocht

We zijn nog op zoek naar 
woonruimte voor Wim, Marlies 
en Yenthe tijdens hun verlof. 
Liefst omgeving Papendrecht. 
Weet u iets, dan horen wij het 
graag.

Presentaties

Wilt u Wim en Marlies graag 
uitnodigen voor een presentatie 
in uw gemeente, school of 
vereniging, laat het ons z.s.m. 
weten.

Verjaardagsfeest voor 70 kinderen

“Wanneer ben je jarig?” Dat is een heel normale vraag 
voor ons. Voor de meeste kinderen van het nabijgelegen 
weeshuis is dit niet zo makkelijk. Van de meesten is niet 
bekend wanneer ze geboren zijn. Daardoor kunnen ze ook 
geen echte verjaardag vieren. Elk jaar op 1 januari wordt 
voor hen een verjaardagsfeest georganiseerd! Ze vinden 
het geweldig om even van hun compound af te kunnen en 
wat extra aandacht te krijgen. Dit jaar hebben we kunnen 
helpen bij de organisatie, want een feestje voor 70 
kinderen vraagt wel wat planning. We hebben, samen met 
de kinderen, genoten van een mooie dag met veel 
spelletjes, cadeautjes en een echte verjaardagstaart!

Verlof 2018

Nog even en dan is het zover… Ons verlof! We zijn alweer bijna 2 jaar 
in Zuid-Soedan. Het lijkt veel korter, maar aan de andere kant ook 
veel langer dat we al weg zijn. We kijken ernaar uit om na twee jaar 
onze familie en vrienden weer te zien! Maar ook al onze supporters 
willen we graag ontmoeten in deze periode. De planning is dat we op 
dinsdag 24 april aankomen en op vrijdag 15 juni weer terug keren 
naar Zuid-Soedan. 

tfc@vliegenvoorleven.nl

Onlangs heeft de Aan Boord 
school in Dronten een mooi 
project gedaan over het werk in 
Zuid-Soedan.

Er werd o.a. een kerstmarkt 
gehouden. De leerlingen 
mochten daar hun eigen 
spullen verkopen. Het was een 
groot succes en het project 
heeft het mooie bedrag van 
ruim 600 euro opgeleverd. 
Bedankt voor jullie inzet! 

tfc@vliegenvoorleven.nl


