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WAAR GEEN WEGEN ZIJN
Vliegtuigonderhoud M.A.F.
Fam. Barendse - Oeganda
Kees en Ilonka Barendse hebben sinds 1997
gewerkt voor M.A.F. Eerst 10 jaar in Dodoma, in het binnenland van Tanzania, waar
Kees als chef monteur werkte. Sinds begin
2008 wonen ze in Oeganda. Inmiddels wonen de kinderen, Tom, Inge (sinds zomer
2016) en Lise (vanaf zomer 2018), in Nederland nadat zij hun middelbare school opleiding hebben afgerond. De SZD steunt hun
uitzending samen met VEG Elburg en M.A.F.
Kees is hoofd vliegtuigonderhoud bij M.A.F.
Oeganda.
Het vliegveld van M.A.F. (Kajjansi) ligt een
half uur rijden buiten de hoofdstad Kampala.
Na ruim 10 jaar elke dag heen en weer gereisd te hebben (wat geen kleinigheid is met
het razend drukke en chaotische verkeer)
wonen ze sinds oktober 2018 dichtbij het
vliegveld Kajjansi.
Kees werkt in een team van onderhoudsmonteurs en
stageairs dat door middel van inspecties en reparaties
de vliegtuigen veilig en betrouwbaar houdt. Omdat er
meer werk is dan men eigenlijk aankan, zijn er doorlopend vacatures.
Naast het onderhoud van de vliegtuigen heeft Kees ook
te maken met het beheer van de voorraad vliegtuigonderdelen, en de eindeloze administratie van al het onderhoudswerk dat nodig is om toestemming te krijgen
om met een vliegtuig te mogen (blijven) vliegen.
Behalve het onderhoud van de vliegtuigen van MAF
Oeganda, wordt er in Kajjansi ook gewerkt aan de
vliegtuigen van Zuid-Soedan en Liberia en soms van andere MAF-programma’s. Ook als deze vliegtuigen elders onderhouden worden is Kees eindverantwoordelijk voor het onderhoud.

Veel werk en veel regelen dus voor Kees. En daarbij probeert hij ook zoveel mogelijk mensen
uit land zelf op te leiden om het werk aan de vliegtuigen te kunnen doen.
Ilonka doet personeelszaken voor zowel nationale als internationale staf van M.A.F. in Oeganda, Kenia, Zuid-Soedan en Tanzania. Twee dagen per week werkt ze vanaf Kajjansi en de overige dagen vanuit huis. Twee keer per jaar bezoekt ze de gezinnen in Juba, Zuid-Soedan die
daar onder moeilijke en spannende omstandigheden hun werk doen. Verder is Ilonka betrokken
bij het opleidingstraject van nieuwe M.A.F. zendelingen waarvoor ze twee keer per jaar naar de
UK vliegt, via Nederland uiteraard om contact
met de kinderen en familie te kunnen hebben.
Het werk dat Ilonka doet heeft te maken met alle
zakelijke regelingen rondom het werk. Daarnaast
is ze betrokken bij het welzijn van de families.
Vanwege haar achtergrond als verpleegkundige wordt ze vaak geraadpleegd als er ziekte is
of ongemak en is ze in de positie om daar goed in mee te denken en te adviseren.
Ilonka heeft lang op een werkvergunning moeten wachten maar nu dit allemaal rond is doet
ze met veel plezier dit werk. De vergunning moet van tijd tot tijd vernieuwd maar daar worden geen problemen bij verwacht.
Adres fam. Barendse:
c/o M.A.F.,
P.O.Box 1,
Kampala,
UGANDA
e-mail: kees.barendse@maf-uganda.org

Verjaardagen:
Kees 27 juni (1969)
Ilonka 28 september (1967)
Tom 22 november (1996)
Inge 22 november (1996)
Lise 15 februari (2000)

Wilt u een bijdrage geven voor dit project of voor andere activiteiten van de SZD, dan
kunt dat door uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van de WZD/E in
uw gemeente, met vermelding ‘SZD - Fam. Barendse Oeganda’.
U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0000 5138 76 t.n.v. St voor Zending en Diakonaat o.v.v. ‘Fam. Barendse
Oeganda’ en de VEG waar u lid van bent.
Als u dat wilt is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Meer informatie kunt u aanvragen bij de SZD, Bondsbureau, Pres. Kennedylaan 311, 6883 AK
VELP (Gld.),
tel. 026 36 48 249,
e-mail: jdoornebal@bondveg.nl of szd@bondveg.nl
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