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Beste_familie,_vrienden_en_bekenden, 
 
Allereerst een hartelijk groet vanuit Juba! In deze 
nieuwsbrief meer over de recente ontwikkelin-
gen in Zuid-Soedan, hyper-inflatie, het weer en 
meer...  
 
Situatie_in_Zuid-Soedan 
We horen van familie en vrienden dat Zuid-
Soedan de laatste tijd volop in de belangstelling 
staat. Helaas is de reden niet zo positief. De 
verwachting is dat de hongersnood in het 
noorden van Zuid-Soedan de komende tijd zelfs 
zal toenemen.  
 
In Juba is nog voldoende voedsel te koop, maar 
de prijzen stijgen wel enorm! Dit komt onder 
andere doordat alles ingevoerd moet worden 
vanuit Oeganda of Kenia. Een andere reden voor 
de stijgende prijzen is de enorme inflatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSP_ter_waarde_van_ongeveer_100_Euro 
 
Om een idee te krijgen: Toen we een jaar geleden 
arriveerden kostte een pak melk 28 SSP,  
deze week betaalden we 180 SSP!  
Een pak meel kostte 50 SSP, nu 400 SSP.  
Helaas zijn de salarissen niet gestegen. Iemand 
die hier in dienst van de overheid werkt verdient 
ongeveer 900 SSP per maand, dus voor de 
meeste mensen is het erg moeilijk om voldoende 
eten en drinken te kunnen kopen.  

 
 
 
 
 
 
 
Regenseizoen 
“Yes, de regen is gekomen!! Eindelijk!!” De 
afgelopen maanden hebben we geen druppel 
regen gezien, alles was dor, droog en stoffig. We 
zijn zo blij met de regen die al het stof wegwast, 
de bomen weer frisse groene blaadjes geeft en 
waardoor opeens overal de prachtigste bloemen 
verschijnen. De mensen kunnen weer gaan 
zaaien zodat ze over een aantal weken verse 
groenten kunnen eten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze househelp heeft een stukje moestuin bij 
ons huis, waar ze witte bonen had gezaaid. Na 
drie weken zei ze dat ze kon oogsten, maar we 
zagen nog helemaal geen bonen in de plant 
hangen. Wat bleek, ze haalde de bovenste 
bladeren van alle plantjes af en die eet ze met 
haar familie als groente. De planten groeien 
daarna gewoon door en zo kan ze een week later 
weer bladeren oogsten voor de maaltijd. 
 
Nieuwe_baan 
Sinds een paar weken is Marlies ‘South Sudan 
Visitors Coordinator’. Het houdt in dat ze alle 
gasten een plekje geeft om te slapen, dat ze 
ervoor zorgt dat er eten geregeld wordt en dat ze 
van hun verblijf in Juba kunnen genieten. We 
hebben bijna wekelijks piloten uit Kenia die een 
week in Zuid-Soedan komen vliegen en ook 
bezoekers vanuit andere MAF programma’s.  
Marlies vindt het leuk om op deze manier, naast 
haar andere bezigheden, meer betrokken te zijn 
bij het MAF programma. 



  

 
  
 

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. 

 

God werkt (ook) in Zuid-Soedan 
Wim vliegt regelmatig naar Maridi, een dorp 
ongeveer een uurtje vliegen vanaf Juba. 
In maart was het groot feest: voor het eerst 
ontvingen de mensen hier de Bijbel in hun 
moedertaal. Duizenden mensen kwamen bijeen 
om (na 35 jaar) de Bijbel in hun eigen taal in 
ontvangst te nemen. MAF heeft de 
bijbelvertalers jarenlang naar en van Maridi 
gevlogen. Eindelijk waren de MAF vliegtuigen nu 
volledig afgeladen met Bijbels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs vloog Wim naar Kimatong, een 
afgelegen gebied waar zendelingen van AIM 
begin vorig jaar zijn gestart om, een tot nu toe 
onbereikte bevolkingsgroep, het Evangelie te 
brengen. Wim had de mogelijkheid om een dag 
met hen mee te kijken, hoorde en zag hoe 
ontzettend blij de mensen waren om eindelijk 
het Goede Nieuws te horen en ontmoette de 
eerste gelovigen in deze stam. 
 
Hoewel het soms moeilijk te begrijpen is wat zich 
in Zuid-Soedan afspeelt, zien we dat God werkt 
in Zuid-Soedan en dat Zuid-Soedanezen Jezus 
Christus leren kennen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANUIT_DE_TFC 
 
Wij zijn als TFC heel erg blij dat Wim en Marlies 
veel werk kunnen verrichten en dat ze door uw 
steun alweer een jaar aan het werk zijn in Zuid-
Soedan! Denkt u aan hen in uw gebeden?  
 
 
ACTIVITEITEN AGENDA 
 
Voetbaltoernooi 
Op 16 juni staat het jaarlijkse zaalvoetbal-
toernooi gepland. Voor meer info kijk op 
www.voetballenvoorleven.nl 
 
Paddle_for_Life 
Vorig jaar zijn we begonnen met de actie paddle 
for life, een kanosponsortocht van 20 of 40 km. 
op de Linge. Dit jaar hopen we op D.V.  
9 september weer met elkaar in de kano's te 
stappen. Je hoeft geen ervaren sporter te zijn om 
20 km mee te peddelen. Hou je van uitdaging, ga 
dan voor de 40 of zelfs 90 kilometer. Zin om mee 
te doen? Voor meer info ga naar 
www.paddleforlife.nl 
 
 

Om voor te danken: 
 Dat de inwoners van Maridi nu ook de 

Bijbel in hun eigen taal hebben 

 Dat Marlies’ oog weer helemaal genezen is 

 Regen in grote delen van het land 
 

Om voor te bidden: 
 Bescherming van het MAF Team temidden 

van de voortdurende onrust in het land 

 Veilige vluchten 

 Leerkrachten voor Yenthe’s school 
(komend schooljaar) 

 Vrede in Zuid-Soedan 

http://www.maf.nl/
http://www.voetballenvoorleven.nl/
http://www.paddleforlife.nl/

