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“Laat mijn hart gebroken worden door de dingen die het hart van God breken"
- Bob Pierce, World Vision founder -

Beste vrienden en bekenden,
Een hartelijke groet vanuit een warm Zuid-Soedan, het is nu november en het
regenseizoen is bijna afgelopen. Lees meer over onze dierenvriend, de politie in
Zuid-Soedan en een kano tocht in de herfst. Veel leesplezier!
Wim & Marlies en Yenthe

Shuttles, een evacuatie en groentezaden
De maanden na ons verlof zijn erg druk geweest. Wim heeft veel
gevlogen omdat er maar enkele piloten beschikbaar waren. Hij
vervoerde tot wel 40 zendelingen, hulpverleners en kerkleiders per dag
op de zogenoemde shuttle vluchten, evacueerde hulpverleners uit een
gebied waar het door gevechten te gevaarlijk werd en vloog
groentezaden naar dorpen die de afgelopen periode met
overstromingen te maken hadden.

Reden voor een lach..
Een hazenlip betekent voor veel
kinderen in Zuid-Soedan
verstoting, mishandeling of zelfs
geen eens een naam. In de
afgelopen weken hebben we zo’n
150 kinderen en verzorgers vanuit
het hele land naar Juba gevlogen
voor een operatie door een team
van Samaritan’s Purse.
Enkele dagen later vlogen we hen
weer terug met een lach op hun
gezicht en een verandering voor
het leven. Dat geeft voldoening!

Voor meer informatie en contactgegevens -> WWW.VLIEGENVOORLEVEN.NL
Politie
“De politie is je beste vriend”....niet altijd in Zuid-Soedan. Vooral niet

Onlangs moest iedereen een rijtest doen
om te bewijzen dat je (naast het hebben
van een rijbewijs) wel echt kon rijden.
Een bochtje vooruit en achteruit,
betalen voor de rijtest en.. geslaagd!

wanneer je blank bent en met een prive auto rond rijdt. Een poosje
geleden moest Yenthe voor een Nederlandse les opschrijven welke
attributen bij een politieagent horen. Het eerste wat ze opschreef
was een fluitje! Dat is inderdaad onmisbaar voor elke agent
in Juba. Vol enthousiasme wordt er vaak op het fluitje
geblazen om het verkeer te (ont)regelen of om iemand
duidelijk te maken dat hij moet stoppen.Het gebeurt
Marlies regelmatig dat ze in een half uur drie keer
wordt gestopt. Dat kan soms erg tijdrovend zijn, want
we hebben een hele stapel papieren nodig om onze
auto te kunnen rijden: rijbewijs, een document dat
zegt dat je rijbewijs geldig is, certificaat voor getinte
ramen, kentekenbewijs, enz. Als er dan nog geen
bekeuring kan worden uitgeschreven wordt het tijd om de ruitensproeiers
en het schoeisel van de bestuurder te controleren. Maar ook worden we
regelmatig gestopt met de vraag om thee (geld), water of om even hallo
tegen “de baby” (Yenthe) te zeggen. Agenten worden slecht betaald en
worden daarom creatief als het gaat om het uitschrijven van bekeuringen.

Dierenvriend
Ik ben dol op dieren en mocht afgelopen zomer een aantal weken voor
de poes van de buren zorgen, toen zij met vakantie waren. Dat vond ik
erg leuk! In de zomervakantie ging ik met mama naar de markt en toen vond ik daar een nest met puppy’s!
Elke week, als we boodschappen gingen doen, ging ik gelijk op zoek naar de puppy’s.
We hebben sinds kort een schildpad op de compound, ze heet Tortilla.
Groetjes, Yenthe

Dank voor:

Bid voor:

- Veilige vluchten tijdens het regenseizoen
- Een nieuwe locatie voor Yenthe’s school
- Weinig Covid besmettingen tot nu toe in
Zuid-Soedan

- Vrede en stabiliteit in Zuid-Soedan
- Energie en gezondheid voor de komende
periode (de afgelopen maanden hebben we
behoorlijk wat vermoeidheid ervaren)

Veilig werken…

Van de TFC

Terwijl ik de wonden van de straatkids
verzorg, kijk ik naar de bouwvakkers die
druk bezig zijn met het bouwen van een
muur. Dat er geen degelijke steigers
staan, ben ik ondertussen wel gewend.
Ik kijk nog eens goed, en zeg tegen mijn
collega: Volgens mij hebben we zo nog
wat meer wonden te verzorgen...ja, ze
zijn echt op slippers aan het werk!
Op dunne houten latjes, zonder enige
valbeveiliging! Een paar weken geleden
vloog Wim het lichaam van een 16 jarige bouwvakker terug
naar zijn dorp. Hij was naar Juba gekomen om wat geld te
verdienen en daarmee zijn familie te onderhouden. Helaas was
hij verongelukt tijdens het werk door onveilige arbeidsomstandigheden. Pijnlijk om hem zo bij zijn familie terug te brengen.

Leerlingen van de Gomarus in Gorinchem zijn met
elkaar de uitdaging aangegaan om 18 km te
kanoën op de Linge. Wat een prestatie in deze tijd
van het jaar! Dank voor de inzet van alle leerlingen en docenten die met elkaar ongeveer
€ 5000,- hebben opgehaald om daarmee ons werk
en de mensen in Zuid-Soedan te ondersteunen.
Hartelijk dank!

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.

