
Beste vrienden en bekenden,

Hierbij een hartelijke groet vanuit Zuid-Soedan. Een uitgesteld verlof, COVID-19 
in Zuid-Soedan, sprinkhanen en meer in deze nieuwsbrief. Zoals in Nederland, 
ook hier de nodige veranderingen in de afgelopen maanden. Veel leesplezier!      
Wim & Marlies en Yenthe

VLIEGEN VOOR LEVEN

Vliegen blijft nodig

De afgelopen weken zijn alle internationale en binnenlandse 
passagiersvluchten door de overheid stil gelegd. Ondanks dat, hebben we 
nog redelijk wat kunnen vliegen. We hebben zendelingen en hulpverleners 
voorzien van voedsel en andere benodigde materialen. Daarnaast 
ondersteunen we de overheid bij de strijd tegen het corona virus. Zo heeft 
Wim recent corona test kits naar verschillende plaatsen gevlogen en zijn 
medische teams naar grensdorpen gebracht. Ook evacueerde hij een 
medisch team in verband met gevechten in de omgeving. Na iedere vlucht 
worden onze toestellen bij terugkomst in Juba volledig gedesinfecteerd. 

Verlof...of toch niet.

Na twee jaar onze familie weer zien, bijpraten met vrienden en 
supporters, Pasen vieren in onze thuisgemeente...
Inmiddels zouden we al enkele weken in Nederland zijn.
We keken er erg naar uit om jullie te ontmoeten, maar hebben het  
verlof moeten uitstellen vanwege alle beperkingen die momenteel 
gelden. Natuurlijk een teleurstelling! Maar we realiseren ons ook 
dat er wereldwijd heel wat grotere problemen spelen. We hopen 
dat het mogelijk is om jullie later dit jaar alsnog te ontmoeten!
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"Wees niet bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.“
- Corrie ten Boom -

Inladen corona tests

Desinfectie team op het vliegveld



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:
- Het tot nu toe beperkte aantal

COVID-19 besmettingen 
- Alle vluchten die we de afgelopen

weken konden uitvoeren.
- Start van het regenseizoen 

Sprinkhanen

De VN heeft onlangs 
gewaarschuwd voor een 
nieuwe sprinkhanenplaag in 
Oost Afrika. Deze zou twintig 
keer groter kunnen worden 
dan die van twee maanden 
geleden. Nu het regenseizoen 
in Zuid-Soedan is begonnen en 
men is gestart met zaaien, 
zouden sprinkhanen een 
enorme ramp kunnen 
veroorzaken. 

Bid voor:
- Vrede en stabiliteit in Zuid-Soedan
- Een stop van de sprinkhanenplaag
- Een spoedig einde van de COVID-19 pandemie
- De wees- en straatkinderen die Marlies

momenteel niet kan helpen

Van de TFC

Nu de maatregelen i.v.m. Corona redelijk duidelijk zijn, kunnen wij als 
TFC weer acties gaan plannen. De eerste actie staat gepland voor D.V. 
4 september 2020. Dan hopen wij ons jaarlijkse voetbaltoernooi te 
houden in de Galgenwaard in Utrecht. Kijk snel voor meer info en 

inschrijven op www.voetballenvoorleven.nl

COVID-19 in Zuid-Soedan

“Waarom hebben jullie (blanken) het Corona virus naar ons land 
gebracht?” vroeg de politieagent nadat hij Wim had gestopt. 
Helaas zijn begin april ook de eerste Covid-19 besmettingen in Zuid-
Soedan vastgesteld en omdat het een Nederlandse VN medewerker 
betrof, werd door verschillende mensen de conclusie getrokken dat 
buitenlanders het virus hadden binnen gebracht. 

Inmiddels loopt het aantal besmettingen behoorlijk op. Helaas is de 
medische zorg erg beperkt. Zo zijn er maar vier beademings-
apparaten in heel Zuid-Soedan. Afgelopen week zijn ook voor het 
eerst mensen door COVID-19 overleden. De regering heeft 
maatregelen getroffen om het aantal besmettingen zo laag mogelijk 
te houden. Scholen en kerken zijn gesloten en onlangs is een 
avondklok ingesteld. Bij elk kantoor of elke winkel waar je binnen 
komt, wordt je temperatuur gecontroleerd. 

Hallo allemaal!
Omdat mijn school ook dicht is, kan 
ik helaas niet meer naar school toe. 
Gelukkig woont één juffrouw bij 
ons op de compound en zij helpt 
mij elke dag met mijn schoolwerk. 
Ook heb ik een nieuw vriendje, het 
zoontje van onze househelp. Ik vind 
het heel leuk om met hem te 
spelen!

. 

Groetjes Yenthe 


