
Beste vrienden en bekenden,

Een hartelijke groet vanuit Zuid-Soedan!  We hopen dat degenen die vakantie 
hebben gehad, goed zijn uitgerust. Zoals je ziet, hebben we de nieuwsbrief in 
een nieuw jasje gestoken. Iets meer foto’s en kleur. Laat gerust weten wat je 
ervan vindt. 

Nieuwsbrief  Fam. Hobo
VLIEGEN VOOR LEVEN

"Wij praten over de tweede komst; de halve wereld heeft nog nooit van de eerste gehoord." — Oswald J. Smith

Regenseizoen

Waar het al levensgevaarlijk was om via de weg te reizen, zijn de meeste 
wegen de afgelopen maanden veranderd in modderpoelen. Vervoer door de 
lucht is voor hulpverleners en zendingswerkers dan ook de enige 
mogelijkheid om zich te verplaatsen. Wim en zijn collega’s moeten dagelijks 
hun weg zien te vinden tussen regen- en onweersbuien, die heel snel 
kunnen ontstaan. Ook is het soms een uitdaging om op de natte en erg 
zachte banen te landen.
De temperaturen in Juba zijn momenteel wat aangenamer (rond de 30°). 
Tegelijkertijd wemelt het van de muggen. Die zorgen er helaas voor dat veel 
mensen malaria hebben opgelopen. 

Juba

In Juba is er momenteel een groot 
brandstof tekort. Er zijn daardoor 
erg weinig auto’s op straat. Veel 
nationale collega’s komen lopend 
naar het werk. Mensen staan vaak 
dagen in de rij voor een paar liter 
benzine. Verschillende tankstations 
zijn gesloten en op de zwarte markt 
kost een liter benzine omgerekend 
zo’n 5 Euro. Gelukkig hebben we 
ruim voldoende brandstof voor de 
vliegtuigen.

September
2017

in Zuid-Soedan

Voldoende hulp tijdens inspectie van de baan



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:
- Een nieuwe leerkracht voor 

Yenthe’s school
- De relatief rustige situatie in Juba
- Gezondheid van het MAF team

Yenthe

Hallo allemaal!

Ik had dit jaar een lange zomervakantie! 
Eind juni was het schooljaar afgelopen en 
begin oktober zijn we weer met school 
gestart. Ik vind het heel leuk om elke dag 
naar school te gaan! Daarnaast krijg ik 
Nederlandse les van mama.

Een poosje geleden ben ik met papa mee 
geweest. We moesten erg vroeg opstaan. Ik 
mocht voorin het vliegtuig zitten. Ik vond 
het leuk om foto’s te maken van de mooie 
wolken om ons heen. 

First Aid training

Onlangs heeft Marlies weer een EHBO training verzorgt. 
Deze keer aan de leidsters/verzorgsters van het weeshuis waar 
ze wekelijks komt. Ze hebben geleerd wat je moet doen bij 
brandwonden, slangenbeten, benauwdheid, enz. Daarnaast was 
het goed om hen aan te leren hoe ze met beperkte middelen 
toch veel kunnen doen. Bijv. een (schone) plastic zak gebruiken 
om een wond dicht te drukken. 

Eén dag na afronding van de training kon het geleerde al in 
praktijk gebracht worden. Bij het opbouwen van een tent, viel 
een zware ijzeren buis op iemands hoofd. Dit resulteerde in een 
diepe, hevig bloedende wond. Voorheen zouden ze de wond met 
heel veel water gespoeld hebben, maar nu wisten ze dat dit niet 
de beste behandeling is. 

Bid voor:
- Vrede en stabiliteit in het land
- Oplossing voor het brandstof 

probleem
- Veilige vluchten in de regentijd

Van de TFC

Peddelen tot je niet meer kunt... 
20, 40 en 90 kilometer kanoën op de Linge. 
Zaterdag 9 september gingen ruim 40 
deelnemers de uitdaging aan. Voor de heren 
die de 90 km deden was het een zeer zware 
tocht, uren kanoën in de stromende regen. 
Knap werk van iedereen die heeft 
meegedaan!! Daarbij heeft de actie ook nog 
ruim €6000 opgebracht! Een geweldig 
bedrag! Iedereen die op welke manier dan 
ook heeft bijgedragen, bedankt! 
Voor een terugblik kijk op 
http://www.paddleforlife.nl

http://www.paddleforlife.nl/

