
 

  

www.vliegenvoorleven.nl 

Januari 2017 

wimenmarlies@vliegenvoorleven.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste_familie,_vrienden_en_bekenden, 
 
Vanuit een droog en warm Juba, hierbij onze 
eerste nieuwsbrief voor dit jaar.  
 
Situatie_Juba_en_Zuid-Soedan 
De situatie in Juba is de laatste maanden vrij 
rustig. We kunnen weer normaal over straat en 
alles lijkt z’n gangetje te gaan zoals op het 
moment dat we voor het eerst arriveerden. 
Helaas is het op veel andere plaatsen in Zuid-
Soedan nog steeds instabiel en onrustig. 
Daarnaast is er een enorme voedselschaarste. 
Hulp is daarom, wellicht meer dan ooit, hard 
nodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vluchten 
Wim heeft veel gevlogen in de afgelopen 
maanden. Zo’n 95% van de vluchten was voor 
zendingsorganisaties en lokale kerken. Hij vloog 
Bijbelvertalers naar de dorpen, voedsel en Bijbels 
naar zendingsposten, artsen naar een 
vluchtelingenkamp en lokale kerkleiders naar 
vredesconferenties. Al deze mensen zijn enorm 
blij met Wim’s kleine vliegtuig, of “de mosquito” 
hoe deze ook wel wordt genoemd. Reizen over 
de weg is op de meeste plaatsen namelijk erg 
onveilig. 
  
Door regelmatig naar dezelfde vliegvelden te 
vliegen, leert Wim verschillende mensen beter 
kennen. Hij vindt het fijn om soms op een  

 
 
 
 
 
 
 
 
vliegveld even bij wat zendelingen aan tafel te 
zitten en te horen wat hun behoeften zijn, maar 
ook om een praatje te maken met een security 
officer die voorheen nors voor zich uitkeek, maar 
hem nu (na enkele ontmoetingen) vriendelijk de 
hand schudt.  
 
Droogte_en_verblijf_in_Nairobi 
Hier in Juba geen vorst of besneeuwde wegen, 
zoals in Nederland, maar momenteel droogte, 
veel stof en temperaturen rond de 38 graden.  
Een voordeel is dat we door de droogte veel 
minder last van muggen hebben. Aan de andere 
kant vinden we overal mieren, zelfs in de 
waterkoker, die op zoek zijn naar water. 
Rond Kerst en Oud & Nieuw was het MAF 
programma twee weken gesloten en had Yenthe 
schoolvakantie. We hebben die periode op de 
MAF compound in Nairobi doorgebracht. Fijn om 
even uit de warmte te zijn en wat boodschappen 
te kunnen doen. Spullen die hier niet verkrijgbaar 
of onbetaalbaar zijn. 
 
Oogontsteking 
Marlies heeft onlangs een ooginfectie en 
hoornvliesbeschadiging opgelopen. Na een 
bezoek aan een oogkliniek en een aantal dagen 
behandeling in Juba was er weinig vooruitgang. 
Omdat ze veel pijn had en bijna niets meer kon 
zien, is ze een week in Nairobi geweest voor een 
second opinion en behandeling. Gelukkig mocht 
ze na een week weer terug naar huis! 
Naar verwachting kan het nog wel een aantal 
weken duren voordat het oog volledig is 
hersteld. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  
 

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. 

 

Baby_Bible 
Elke woensdagochtend wordt Baby Bible 
georganiseerd voor de kleine kinderen van onze 
compound. We vertellen hen over God, we 
zingen samen en we bidden met hen. Marlies 
kreeg het idee om elke week een aantal jonge 
kinderen bij het weeshuis op te halen om hen 
mee te nemen naar Baby Bible. Ze vinden het 
geweldig om de versjes met gebaren mee te 
zingen en naderhand te spelen met de andere 
kinderen. Elke week weer zie ik stralende 
gezichtjes van de kinderen die die week mee 
mogen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt 
We zijn dankbaar dat we hier in Zuid-Soedan 
kunnen werken! Te midden van honger, oorlog 
en verdriet kunnen we bijdragen aan de 
verspreiding van Gods Woord en worden levens 
gered door het invliegen van noodzakelijke hulp.  
 
Vindt u het ook zo geweldig om vanuit Nederland 
deel uit te maken van dit prachtige werk? Graag 
willen we jullie bedanken voor alle steun, gebed 
en kaarten in het afgelopen jaar. We hopen dat 
u zich, samen met ons, ook in 2017 blijft inzetten 
voor de bevolking van Zuid-Soedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voel je vrij om contact met ons op te nemen. We 
vinden het altijd leuk om iets van jullie te horen! 
 
Hartelijke groeten, 
Wim & Marlies en Yenthe 
 
 
VANUIT_DE_TFC 
 
Terugblik 
Het jaar 2016 is voorbij, wat is er veel gebeurd! 
We willen jullie allemaal hartelijk bedanken: 
Door uw betrokkenheid, gebed en financiële 
steun kan Fam. Hobo het werk in Zuid-Soedan 
voortzetten! 
 
De Beatrixschool uit Papendrecht is de afgelopen 
periode druk in de weer geweest met acties voor 
Zuid-Soedan. Hartelijk bedankt! 
 
Nieuwe acties 
Kunt u wel wat nieuwe broodtrommels of 
schoolbekers gebruiken? Bij deze nieuwsbrief 
treft u een flyer aan over onze Tupperware actie. 
We zien de bestellingen graag tegemoet. 
 
De kano-actie van vorig jaar was geweldig! Deze 
hopen we D.V. 9 september 2017 te herhalen. 
Reserveer de datum alvast in je agenda! 

Om voor te danken: 
 Voor de relatief stabiele situatie in Juba 

 Voor de vele vluchten die Wim en zijn 
collega’s  de afgelopen tijd konden doen. 
 

Om voor te bidden: 
 Volledig herstel van Marlies’ oog 

 Veiligheid voor de piloten tijdens de 
vluchten en voor de gezinnen in Juba 

 Vrede en stabiliteit in de rest van het land 

http://www.maf.nl/

