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VLIEGEN VOOR LEVEN
in Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Fam. Hobo

“Schijn niet zodat anderen jou kunnen zien, maar zodat anderen door jou Hem kunnen zien"
- C.S. Lewis -

Beste vrienden en bekenden,
Opnieuw een hartelijke groet vanuit Zuid-Soedan. In deze nieuwsbrief meer
over één van onze partner organisatie, verhuizen, een ernstig gewonde jongen
en het geplande verlof. Veel leesplezier!
Wim & Marlies en Yenthe

Zorg voor moeder en kind
In veel dorpen kom ik niet verder dan de landingsbaan, maar onlangs had
ik de mogelijkheid om het zendings hospitaal van In Deed and Truth in Tonj
te bezoeken. Mooi om te zien hoe een team van zo’n 90 medewerkers
dagelijks zorg bieden aan honderden moeders en kinderen en daarnaast
bidden voor en met hun patienten. Zuid-Soedan is een van de meest
risicovolle landen om te bevallen. Naast de medische zorg, wordt iedere
patient gevraagd of ze Jezus kennen. Zo niet, dan wordt hen het Evangelie
door pastoraal werkers uitgelegd en ontvangen sommigen een (audio)
Bijbel in hun eigen taal. Wekelijks bezorgen we voedsel, medicatie en soms
medische apparatuur. Ook vliegen we de artsen en hun gezinnen van en
naar het dorp.

Verhuizen
Mijn school is nog steeds gesloten. Toch hebben de jufs ervoor gezorgd dat
we onze lessen konden volgen. Daar ben ik erg blij mee! Soms volgde ik
samen met Moses lessen via de computer.
De komende weken hopen we naar de andere MAF compound te verhuizen.
Die is ongeveer 10km hier vandaan. Er zijn daar wat meer kinderen om mee
te spelen.
Groetjes, Yenthe

Voor meer informatie en contactgegevens -> WWW.VLIEGENVOORLEVEN.NL
Oude tijd of nieuwe tijd?

Verse producten voor zendingsgezinnen die
afgelegen wonen, in de bergen van Zuid-Soedan.

Onlangs werd de klok in Zuid-Soedan plotseling een uur terug
gezet. De regering heeft er namelijk voor gekozen om dezelfde
tijdzone te hanteren als Soedan en Egypte.
Omdat niet iedereen in het land op de hoogte was van deze
wijziging, werken mensen in het land nog steeds met twee
verschillende tijden. Passagiers staan soms al een uur langer te
wachten voor een vlucht en regelmatig wordt de vraag gesteld:
“Bedoel je de nieuwe tijd of de oude tijd?” We lopen nu gelijk
met de zomertijd in Nederland.

Dank voor:

Bid voor:

- Dat het hieronder genoemde jongetje
naar Oeganda kon voor behandeling
- Doorgang van het zendings- en
vertaalwerk
- Relatief vreedzame situatie in het land

- Dat ons verlof door kan gaan
- Vriendinnen voor Yenthe
- Een afname van de Covid besmettingen
in Zuid-Soedan

Operatie dringend nodig
Ik moet even slikken wanneer ik zijn been zie...
Inmiddels ben ik best wat gewend, maar dit ziet er heel slecht
uit. Een groot gedeelte van de huid is verdwenen, het weefsel
compleet ontstoken en het bot bijna zichtbaar. Als hij niet snel
wordt geholpen, zal hij zijn been verliezen of zelfs overlijden.
De 8 jarige Wani, die regelmatig onze zondagsschool bezoekt,
kijkt me hoopvol aan. Ik besef echter dat schoonmaken en
verbinden hier niet gaat helpen, maar dat een operatie heel
snel nodig is. Een operatie die in Juba niet kan worden
uitgevoerd. Gelukkig is het de afgelopen weken gelukt om
Wani in Oeganda te krijgen, zodat hij daar de een behoorlijke
behandeling kan krijgen. We hopen jullie te laten weten hoe
het verder gaat.

Verlof 2021
We gaan het toch proberen… een kort
verlof in Nederland!
Vorig jaar kon het verlof in verband met de
corona situatie helaas niet doorgaan en nog
steeds zijn er de nodige beperkingen.
Omdat het inmiddels alweer drie jaar
geleden is dat we onze families, vrienden
en supporters hebben ontmoet, hopen we
eind April voor ongeveer zes weken naar
Nederland te komen. Ondanks dat er voor
presentaties wellicht weinig ruimte is,
hopen we jullie wel persoonlijk te kunnen
ontmoeten!

Van de TFC
Voor zaterdag 3 juli staat de Paddle for Life gepland. Heb je
zin in een sportieve activiteit waarmee je het werk van Wim &
Marlies steunt?
Meld je snel aan via paddleforlife.nl
Tot ziens op het water!

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.

