
Beste vrienden en bekenden,

Drie maanden geleden begon ons eerste verlof. We hebben ernaar 
uitgekeken, ervan genoten en het was ook zo weer omgevlogen! 
Het was heel fijn om na twee jaar familie, vrienden en gemeente te 
ontmoeten en iets te kunnen delen van ons werk in Zuid-Soedan.
Inmiddels lijkt het verlof lang geleden en zijn we weer druk aan de slag. 
Wim vliegt hulpverleners, zendelingen en kerkleiders van en naar de dorpen
en Marlies heeft haar werk in het weeshuis weer opgepakt.
Het is fijn dat het nu in het regenseizoen wat koeler is, al geeft dat ook wel 
weer wat uitdagingen bij het vliegen.

Hartelijke groeten, Wim & Marlies en Yenthe

“Je hebt vandaag niet geleefd totdat je iets hebt gedaan voor iemand die je er nooit voor zal kunnen terug betalen.” – John Bunyan

Zuid-Soedan
In de afgelopen weken is er een nieuw 
vredesakkoord getekend tussen de regering 
en de grootste rebellen groepen. 
Helaas werd er na twee dagen alweer 
gevochten in het zuiden van het land.

Wim heeft onlangs een groep zendelingen 
geëvacueerd uit een dorp in het noorden van 
het land, waar onrust was uitgebroken en 
compounds van hulporganisaties werden 
aangevallen.

Toch hopen we dat het akkoord de komende 
tijd voor meer stabiliteit gaat zorgen.
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Ik heb dit jaar een heel lange zomer-
vakantie gehad, wel 10 weken! 
Ik hoefde me niet te vervelen, want 
ik heb veel Nederlandse les gehad 
van mama. Ook ging ik vaak met 
mama mee naar het weeshuis.. 
Ik vind het leuk om daar met de 
kinderen te spelen. Het jongetje op 
de foto is mijn grote vriend! Hij komt 
telkens naar mij toe en dan gaan we 
samen spelen.

Groetjes Yenthe 

Ebola
Zoals jullie wellicht hebben gehoord, 
is er in Congo opnieuw Ebola uitge-
broken. Omdat Congo grenst aan 
Zuid-Soedan, zijn alle piloten onlangs 
getraind om symptomen van deze 
ziekte te herkennen en zichzelf en 
andere passagiers te beschermen.



Papa!
Zenuwachtig klimmen ze aan boord. De meesten verstaan me niet en kijken me argwanend aan wanneer ik ze met 
de riemen help. Veertien passagiers heb ik vandaag, waaronder een aantal kinderen. Het zijn de familieleden van 
een Zuid-Soedanese collega. Drie jaar lang hebben ze in een vluchtelingenkamp gewoond in het noorden van 
Oeganda. Nu het in hun dorp wat rustiger is geworden, mag ik ze vandaag terug brengen. Mijn collega heeft een 
poos gespaard om deze vlucht mogelijk te maken.

Nadat we zijn opgestegen, hoor ik de kinderen enthousiast roepen wanneer ze alles steeds kleiner zien worden. 
Wannneer ik na een half uur omkijk, liggen de meesten rustig te slapen. Na 1,5 uur vliegen we eerst laag over de 
baan om alle koeien en geiten te verjagen. Nadat we geland zijn hoor ik een kind luid "papa!" roepen en zodra ik de 
deuren open, stormt een 9 jarig meisje van de trap en stort zich, na 3 jaar, huilend in de armen van haar vader. 
Enkele jonge kinderen staan onwennig rond te kijken, ze hebben hun vader waarschijnlijk nog nooit gezien.

Met een brok in m’n keel, realiseer ik me opnieuw hoeveel lijden en gebrokenheid er hier is en voel me dankbaar dat 
we iets kunnen betekenen voor de bevolking van dit land.

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

Whatsapp updates

We verzenden ongeveer 4x 
per jaar een nieuwsbrief. 
Vind je het leuk om via Whatsapp 
tussentijdse updates te ontvangen
m.b.t. het leven van alledag?

Meld je dan aan via
www.vliegenvoorleven.nl/whatsapp

Van de TFC
In de afgelopen periode hebben we weer 
een paar mooie acties kunnen 
organiseren. Een prachtig voetbal 
toernooi in juni waar 21 teams vol 
enthousiasme streden voor de beker. 
En 1 september de 3e editie van de 
Paddle for Life. Bij elkaar heeft dit ruim 
€8000 opgebracht! Deelnemers bedankt!

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 goede verlof periode
- Bescherming tijdens de vluchten
- De relatief rustige situatie in Juba

Bid voor:
- Vrede en stabiliteit in het hele land
- Extra leerkrachten voor Yenthe’s school
- De Ebola uitbraak in Congo niet over-

slaat naar andere gebieden


