
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangaar  

Momenteel staat de Cessna Caravan uit 

Tsjaad in onze hangaar voor het vervangen 

van al het oude radiowerk. Een enorme klus 

waar we tot begin juni gelukkig nog 

gespecialiseerde hulp van onze Zweedse 

radiomonteur voor hebben. Na deze klus 

gaat hij weer in Zweden wonen, zijn gezin is 

daar inmiddels alweer. Een aantal van onze 

piloten helpen het Tsjaad-team nu ook met 

vliegen, omdat zij ons vliegtuig gebruiken in 

ruil voor degene die hier in onderhoud is. 

Mark (een Engelse monteur die hier 10 jaar 

heeft gewoond en gewerkt met zijn gezin) is 

naar Liberia verhuisd met zijn gezin en is 

daar nu de hoofdmonteur. Geert, die vanaf 

oktober bij ons is voor zijn stageperiode, 

vertrekt ook begin juni. Onze Operationele 

Manager gaat ook in juni terug naar 

Amerika. Een aantal van hun kinderen 

hebben gespecialiseerd onderwijs nodig, wat 

hier helaas niet mogelijk is. Dus het is 

opnieuw een tijd van afscheid nemen. 

 

 

 

 

 

 

UGANDA in lockdown. Toen het nieuws 

kwam dat er een aantal COVID positieve 

patienten in het land waren kwam al snel de 

beslissing dat de grenzen van ons land op slot 

gingen en autovervoer verboden werd. Als je 

een sticker hebt van de overheid kan je in 

speciale gevallen rijden. (MAF heeft 4 

stickers). De altijd volle stad met duizenden 

motoren en 14- passagier busjes veranderde 

in een stad waar nu iedereen loopt. Werken 

mag alleen als het ‘’noodzakelijk’’ is. En met 5 

mensen in 1 ruimte. Totdat iedereen van de 

regering een masker heeft ontvangen 

(hopelijk in de komende 2 weken) blijven 

deze regels. Maar vanaf deze week mogen 

personen autos wel weer gaan rijden met 3 

mensen per auto- dus dat gaat zeker wat 

helpen! 

 

 

Kampala, mei 2020 

Beste allemaal.  Wat zijn er in deze laatste maanden tussen 

onze december nieuwsbrief nu ontzettend veel dingen 

veranderd. Ik ben nieuwsgierig en zou graag een kijkje in 

de toekomst willen hebben, en dan terug kijken op de 

COVID periode die alles veranderde, en hoe we daar dan 

op terug kijken. Gelukkig kan dat niet. Een moeilijke tijd 

voor jullie in Nederland, vooral voor oudere mensen in 

isolatie- al zo’n lange tijd. We zijn zoveel als het kan in 

contact met de kids en mama’s en zijn dankbaar voor 

Whatsapp en alle andere dingen die mogelijk zijn met 

internet.  

Voor MAF als organisatie is dit ook een hele ingewikkelde 

tijd. Doordat we in veel landen waar we werken al weken 

(en soms al maanden) niet of bijna niet kunnen vliegen zijn 

er zeker zorgen. Over al onze partners, die we nu niet 

kunnen helpen, maar ook over de financiele kant ons werk. 

Geen inkomen van de vluchten veroorzaakt een groot gat 

in ons budget en dat is zorgelijk en heeft zeker gevolgen 

voor de toekomst. Alle programma’s en ondersteunende 

kantoren hebben opnieuw naar het budget moeten kijken. 

Er is veel veranderd, ook voor alle salarissen, en zoals voor 

heel veel andere organisaties en bedrijven, is het helemaal 

afhankelijk van hoe lang dit gaat duren. 
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KAJJANSI AIRFIELD,  Door de enorme regenval van de 

afgelopen maanden en de 3 dammen bij Jinja die voor 

de stroomvoorziening zorgen is het Victoria meer op dit 

moment heel hoog. Dit zorgt ervoor dat een gedeelte 

van ons vliegveld helaas al een tijdje onder water staat. 

Dit is natuurlijk een enorm probleem! 2 van de 5 

vliegtuigen staan op dit moment in Entebbe geparkeerd, 

zodat we die kunnen gebruiken als dat nodig is. We 

kunnen een klein gedeelte van de langdingsbaan nog 

wel gebruiken voor opstijgen en landen (zonder 

passagiers en bagage) . 

 



Regen Afgelopen week was er zo ontzettend veel regen op 1 ochtend, 

Kees deed er 2 uur over om met zijn monteursteam bij ons 

vliegveld/hangaar te komen (de afstand is 14 kilometer). De 

doorgaande weg van Kampala naar Entebbe was op het laagste punt 

onder water gelopen en er was een truck omgevallen. Door de enorme 

hoeveelheid verkeer veroorzaakt dat meteen ontzettende files. Toen ik 

er een uur later ook langs reed, deed ik er nog net zolang over. (Ik 

vertelde de mensen in het kantoor hoever ik had kunnen reizen door 

Nederland in 2 uur!) Behalve het onderlopen van wegen is het 

natuurlijk altijd meteen veel erger voor mensen die hun huizen wat 

lager in Kampala hebben gebouwd. En inderdaad waren er in één van 

de wijken ook een heleboel huizen weggeregend. De politie heeft ook 

een aantal keren een waarschuwing uitgestuurd dat vooral 

schoolgaande kinderen erg op moeten passen als ze door de regen 

lopen. Als het heel hard gaat, kunnen ze gemakkelijk meegesleept 

worden door het stromen van het water en de meeste kinderen hier 

kunnen helaas niet zwemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat nog wel mag 

De afgelopen weken zijn we begonnen met voedsel hulp 

geven aan de gezinnen in ons dorp die het meest getroffen 

zijn door deze lockdown. Geen inkomen betekent geen eten, 

en dat merken we om ons heen. Dus via de local counsel ( 

soort van burgemeester) hebben we een beter idee 

gekregen van wie er op dit moment het hardst hulp nodig 

heeft. We kunnen lang niet iedereen helpen,maar zijn blij dat 

we op deze manier wel iets kunnen doen. ( ook met hulp van 

een aantal vrienden uit NL!) 

Mijn werk, HR ondersteuning, kan gewoon door gaan, en al 

het overleg gebeurd met de 4 landen via de computer: 

dankbaar voor technologie, ZOOM en Teams wordt volop 

gebruikt, maar ik zal blij zijn als we weer gewoon met elkaar 

in het kantoor aan het werk kunnen. Via whats app ben ik 

ook zoveel als het kan in contact met ons eigen nationale en 

internationale team hier, omdat velen van ons elkaar nu al 

weken niet hebben gezien, vanwege de transport- regels. 

 

WAT de toekomst brengen moge. Zoals je zult begrijpen uit wat we schreven is het hier een erg moeilijke situatie voor 

veel mensen. Ondanks dat we hier relatief niet veel COVID patienten hebben, het zijn hier voornamelijk 

vrachtwagenchauffeurs die positief testen, voor mensen zonder baan is er geen inkomen. Veel mensen om ons heen 

lijden echt honger op dit moment. Ook kunnnen we sinds 27 maart al niet vliegen, omdat dat onder openbaar vervoer 

valt, wat dus niet mag. Een gedeelte van het Westen van Oeganda (en onze landingsbaan!) staat onder water. Hoe 

kunnen we straks het vliegen weer op gaan pakken? Wanneer gaan de grenzen weer open zodat we naar Oost Congo en 

Zuid Soedan mogen? Veel vragen waar we helemaal geen antwoord op hebben op dit moment, en voor nu is dat niet 

anders.  We hopen dat we heel binnenkort kunnen gaan helpen met vluchten naar het westen van het land, waar door de 

overstromingen duizenden mensen zonder huizen en eten en medische hulp zijn. Zodra we toestemming hebben hiervoor 

kunnen we hulp organisaties gaan helpen met vracht en personeel vliegen. 

 

Gelukkig kon een groot gedeelte van het werk in de 

hangaar gewoon door gaan. Een groot project voor 

MAF Kenya moet voor juli af zijn. Een aantal van de 

hangaar medewerkers woont dichtbij de hangaar, 

dus die kunnen hieraan doorwerken.  

 

Deze brief eindigen we met een  zegen bede 
vanuit Numeri 26, bekende woorden voor 
velen: 

de Here zegen jou en Hij beschermt 
jou, Hij  schijnt Zijn licht over jou 
leven, Hij zal genadig zijn en heel 
dicht bij je zijn , Hij zal Zijn vrede aan 
je geven. 
We wensen jullie allemaal ALLE goeds hopen 
dat jullie samen met ons mee willen bidden 
voor betere tijden, vooral voor de mensen 
om ons heen, 
 Kees en ilonka 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden 

van de ervaringen van de familie  Barendse. 

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 Kees & Ilonka  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 TA Twello. 
Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat. 

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: +256772772092 (= mijn 
what s app nummer!)   en Kees: +256 772767462   of schrijf: ilonka.barendse@mafint.org  
facebook: keesandilonkabarendse        http://www.maf.nl/staf/fam-barendse  
Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427  

Email: karin.hartgers@kpnmail.nl 

Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse 

 

Deze uitzending  wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD.  

En nog heel even HEEL wat anders...KAMER GEZOCHT : 
Lise woonde op een mooie plek in Nijmegen,maar de huur was tot 
1 juni, en nu zoekt ze weer verder, hopelijk echt naar een eigen 
kamer dit keer. Dus, opnieuw het verzoek van haar: weet iemand 
een kamer in Nijmegen? Of weten jullie iemand die misschien 
iemand weet?  
Verder gaat het gelukkig goed met onze kids! Ze gaan rustig door 
met hun werk en studie, hebben het (meestal ) goed met elkaar 
en we zijn dankbaar voor al het contact dat mogelijk is tussen hier 
en daar. 
Ons originele plan voor een verloftijd in Nederland vanaf eind 
Augustus laten we even los op dit moment.   
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