
Beste vrienden en bekenden,
Vanuit een droog en heet Juba onze eerste nieuwsbrief van 2019. 
Deze keer willen we jullie wat meer vertellen over ons dagelijks werk. 
Hartelijke groeten,  Wim & Marlies en Yenthe

VLIEGEN VOOR LEVEN

Het lijkt wel Kerst!

Een stapel grote kartonnen dozen staat klaar om met het vliegtuig 
mee te gaan. Het was even doorwerken om alles netjes per dorp in te 
pakken maar het is gelukt! Iedere maand helpt Marlies zo’n tien 
zendings gezinnen die in afgelegen dorpen wonen. Vaak kunnen deze 
mensen in hun dorp niet veel meer kopen dan wat uien en tomaten. 
Marlies koopt daarom hun levensmiddelen in, variërend van bonen 
tot melkpoeder en van lucifers tot kipfilet. Wim en zijn collega’s 
vliegen het voedsel vervolgens naar de dorpen. Onlangs kregen we de 
volgende reactie: “Wat een geweldige zegen! We zijn zo blij en 
dankbaar! Het lijkt voor ons wel Kerst wanneer het eten arriveert.”

Zuid-Soedan

VN voertuigen maken deel uit van 
het straatbeeld in Juba.
Hoewel een vredesovereenkomst 
is getekend, werd er de afgelopen 
maanden helaas weer op verschil-
lende plaatsen in het land 
gevochten.

Sommige organisaties zijn echter 
bezorgd dat verspreiding van Ebola 
momenteel een groter gevaar 
vormt voor Zuid-Soedan dan de 
veiligheidssituatie.
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"Laat mijn hart gebroken worden door de dingen die het hart van God breken." — Bob Pierce



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:
- Verminderde gevechten in het land
- Eén nieuwe leerkracht voor het

komende jaar voor Yenthe’s school 
- Veiligheid tijdens de vluchten

Hallo allemaal!

Een poosje geleden hadden we 
op school een buitenles: we 
gingen naar een riviertje waar 
we allerlei opdrachten moesten 
doen over de dieren die we in de 
natuur vonden, zoals slangen, 
schorpioenen, gekko’s en vogels. 
We hebben zelfs een dode rat 
gevonden! Ik vond het een heel 
leuke les!
Groetjes van Yenthe

Bid voor:
- Energie tijdens het hete en droge seizoen
- Echte en blijvende vrede in Zuid-Soedan
- Voldoende leerkrachten voor de school

Zaalvoetbal 2019
Op DV 28 juni 2019 hoopt de TFC 
weer het jaarlijkse zaalvoetbal 
toernooi te organiseren bij stadion 
de Galgenwaard in Utrecht. Meer 
info en opgeven kan via 
www.voetballenvoorleven.nl
Heb je zin in een leuke avond? 
Spannende wedstrijden en 
gezelligheid om bij te dragen aan 
het werk van Wim en Marlies? 
Geef je snel op met jouw team. 
Wij hopen je daar te zien! 

Vluchten

Wim is de laatste weken behoorlijk druk geweest met vliegen. 
Zomaar een greep uit de verschillende vluchten:
Vorige week bracht hij een medisch team naar het noorden van het 
land. Het team deed daar een onderzoek naar ondervoeding onder 
kinderen om te bepalen of het nodig is een hulp project te starten.
Op de terugweg naar Juba werd hij gevraagd om uit te wijken naar een 
ander dorp om enkele medewerkers van dezelfde organisatie te 
evacuëren in verband met gevechten in dat gebied. 

Een toestel vol met anti-malaria 
medicijnen, zorgde ervoor dat 
tientallen klinieken in het zuidelijke 
gedeelte van Zuid-Soedan werden 
bevoorraad en duizenden mensen 
konden worden behandeld. 

Op een andere vlucht bracht Wim 
eerst enkele honderden kilo’s 
Bijbels naar een dorp aan de 
grens met Ethiopië en bracht 
daarna Bijbelvertalers naar een 
ander dorp om te werken aan een 
nieuwe vertaling.

De afgelopen maanden hebben we verschillende airstrips, na jaren 
heropend. Mooi dat we hierdoor veel nieuwe gebieden kunnen 
bereiken met hulp. Een grondige inspectie van de baan is vaak nodig 
voor we weer passagiers van en naar deze airstrips kunnen vliegen. 
In een van de dorpen was de laatste 5 jaar geen vliegtuig meer geweest 
in verband met de veiligheidssituatie. Het hele dorp liep uit toen Wim 
landde en hij de baan inspecteerde.

Ook enkele motorfietsen werden 
vervoerd: Een efficiënt middel voor 
zendelingen en hulpverleners.


