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Inleiding 
‘No worries mate!’ Deze woorden horen we hier vaak. Het 
betekend zoiets als ‘maak je niet druk’ of ‘geen probleem.’ 
Dit is soms echter makkelijker gezegd dan gedaan. Daarover 
vertellen wij u meer in deze nieuwsbrief.  
 
Dag Nederland  -  Hallo Australië  
We kijken terug op een fantastisch leuke ‘Zwarte Zaterdag.’ 
Heel erg leuk dat er zoveel mensen de moeite hebben geno-
men om ons gedag te zeggen. Dank ook aan alle vrijwil-
ligers. Wij hebben ervan genoten! 
Op zaterdag 6 mei zijn we na een reis van twee dagen aan-
gekomen in Australië. Het afscheid viel best zwaar, vooral 
voor de kinderen was het moeilijk om van de familie af-
scheid te nemen. Toch hebben ze zich kranig gedragen. De 
vliegreis verliep heel voorspoedig en gaf de kinderen ge-
noeg afleiding. In Mareeba werden wij heel hartelijk ont-
vangen door een aantal mensen van MAF. We hebben een 
leuk huis, dichtbij het trainingscentrum van MAF.  
 

Studie & vliegtraining 
Marijn is op maandag na onze aankomst kennis gaan maken 
op het vliegveld. Hierna is hij direct gestart met de theorie-
studie. Twee vakken, namelijk ‘Human Factors’ en ‘Air Law’ 
moesten voor het Australische brevet opnieuw worden ge-

daan. Na tweeënhalve 
week intensieve studie 
is Marijn voor beide 
vakken geslaagd! We 
danken God dat Hij 
hierin heeft voorzien en 
we willen vragen om dit 
dankpunt mee te ne-
men in gebed. Na het 
theoriegedeelte is Ma-
rijn gestart met zijn 
vliegtraining.  

Er valt nog best het een en ander te leren. Vooral omdat 
het hier in Australië allemaal net wat anders gaat.  
 
Visum 
Vlak voor ons vertrek hebben we te horen gekregen dat de 
Australische regering de criteria voor het (voor ons beno-
digde ‘457’) visum per direct heeft aangescherpt. Een van 
de achterliggende redenen is om de werkgelegenheid voor 
de Australische bevolking te vergroten. Op dat moment 
was voor ons nog niet concreet helder wat dit met zich 
meebracht en wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Het 
ziet er nu naar uit dat dit een blijvende situatie is en dat er 
voorlopig geen verandering gaat komen. Veel beroepen 
zijn geschrapt van de lijst om in aanmerking te komen voor 
een visum, waaronder het beroep piloot. Dit betekent voor 
ons concreet dat wij als gezin zeer waarschijnlijk naar een 
ander MAF programma zullen gaan en dat er geen toe-
komst voor ons ligt in Australië. Ook voor het MAF pro-
gramma in Arnhemland heeft dit grote gevolgen. Men is bij 
MAF druk bezig om de mogelijkheden te onderzoeken naar 
wat een geschikte plek voor ons kan zijn. Dit geeft de nodi-
ge onzekerheid, maar toch ervaren we rust in dit proces. 
Misschien klinkt het vreemd, maar we zijn dankbaar dat we 
deze tijd in Australië hebben om (hopelijk) een plan te kun-
nen maken voor de toekomst. De vliegtraining van Marijn 
moet hoe dan ook plaatsvinden in Australië en deze weken 
zijn dan ook een zinvolle invulling en ervaring. We hopen 
en bidden dat er een mogelijkheid wordt gevonden voor 
ons als gezin, maar ook voor de andere gezinnen die door 
deze kwestie zijn getroffen.  
Uiteraard hadden we het graag anders gezien. Inmiddels 
zijn onze kinderen ook op de hoogte. Bijzonder om te zien 
hoe zij hiermee omgaan: ‘Geeft toch niet? We zijn toch nog 
niet in Arnhemland geweest?’ Tja...als je het zo bekijkt! Wij 
mogen erop vertrouwen dat de Heere God weet op welke 
plek Hij ons wil hebben.  
 

Vliegveld Mareeba
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Dagelijks leven Mareeba 

Esther houdt zich voornamelijk bezig met het lesgeven aan 

de kinderen. We hebben besloten om de kinderen in deze 

tijdelijke periode op deze plek niet naar een lokale school te 

laten gaan, vanwege de wisselingen die zij dan zouden 

moeten doormaken. Sophie is erg enthousiast bezig met 

het leren lezen en schrijven. Jesse moest even wennen dat 

het ‘huiswerk’ langer dan 10 minuten duurde, maar inmid-

dels ziet hij de voordelen van halve dagen school ook wel 

in. Iedere dinsdagochtend is er een gebedsbijeenkomst met 

alle vrouwen van MAF. Een mooi moment van onderlinge 

ontmoeting, ook voor de kinderen. We bidden voor de zen-

ding wereldwijd, maar ook voor gezinnen die werkzaam zijn 

bij MAF en waar gebed voor nodig is. Bemoedigend en ver-

bindend! 

 

Tot slot 

We danken u en jou voor de steun die wij ervaren. Het was/

is een drukke en enerverende tijd en dat zal naar verwach-

ting nog even zo blijven. Wilt u voor ons blijven bidden? 

 

Hartelijke groet, 

Marijn, Esther, Jesse, Sophie & Sil de Zwart 

 

 
Van de TFC 
Vanuit de TFC willen we u als nieuwsbrief lezer, geïnteres-
seerde, sponsor – kortweg ‘de achterban van familie de 
Zwart’, hartelijk danken voor uw steun en meeleven in de 
laatste weken voor het vertrek van Marijn en Esther. Twee 
momenten die ik er in het bijzonder wil uitlichten zijn de 
uitzenddienst en ‘Zwarte Zaterdag!’ Wat ons betreft twee 
hoogtepunten waar wij ook als TFC met dankbaarheid en 
plezier op terugkijken. Hartelijk dank voor uw aanwezig-
heid, steun en bemoedigingen. Het heeft ons goed gedaan! 
Ook voor ons als TFC is er een nieuwe periode aangebroken 
nu Esther, Marijn en de kinderen daadwerkelijk zijn uitge-
zonden – mogen wij blijven rekenen op u?  
 
Met vriendelijke groeten, TFC / Marijn van Poelje  

Kids News 

Jesse: Ik vind het heel leuk 
dat er kangoeroes zijn in Au-
stralië. Vlakbij ons huis zitten 
steeds wailibi’s en dat zijn 
best grappige dieren. Ook 
hebben we al een hele grote 
varaan gezien in het regen-
woud hier vlakbij. Ik heb lek-
ker veel tijd om te spelen, omdat we thuisschool doen.  

Sophie: Ik vind het heel leuk dat je hier lekker kunt zwem-
men in de ‘creek.’ En ik kan al een beetje Engels praten. Ik 
vind het ook leuk dat we met de mevrouwen van MAF elke 
week bij elkaar komen (gebedsgroep) en dan kan ik lekker 
spelen met de andere kinderen. Het is echt leuk in Australië! 

Sil: Ik heb een fiets en ik heb hier geleerd om te fietsen. Dat 
doe ik het liefst de hele dag! Ik heb ook zwemles in het 
zwembad, samen met mijn Nederlandse vriendje die hier 
woont. En we hebben een stapelbed op onze kamer. En er 
zijn hier ook watervallen! 

 Contactgegevens:  

Familie de Zwart   

Unit 1/15 Tilse Street 

4880 QLD Mareeba 

Australia 

estherdezwart@live.nl 

www.dezwart4maf.nl 

www.maf.nl/dezwart 

Supporten? 

Steun Familie de Zwart via   

www.maf.nl/dezwart  

IBAN: NL64 ABNA 0614943906 

t.n.v. MAF Nederland 

o.v.v. Steunfonds de Zwart 

Thuisfrontcommissie: 

Marijn van Poelje 

Het Lariksbos 2 

7325 AR Apeldoorn 

055 – 506 11 12 

Marijn.van.poelje@solcon.nl 

tfcdezwart@gmail.com  

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Postadres: 

Familie de Zwart 

Hoogeind 52 

3465 HD Driebruggen 

Gebedspunten 
Wilt u danken voor: 

- De goede reis die we hebben gehad en het feit dat het goed gaat 
met ons allemaal. We zijn dankbaar dat ook de kinderen goed in hun 
vel zitten. 

- De behaalde examens van Marijn. 

Wilt u bidden voor: 

- De problemen rondom het visum. Dat God deuren wil openen en dat 
er oplossingen worden gevonden. Ook zeker voor het programma in 
Arnhemland.  

- De vliegtraining van Marijn.  

- Homeschooling door Esther aan de kinderen, dat dit goed mag gaan. 

http://www.maf.nl/
http://www.dezwart4maf.nl
mailto:Marijn.van.poelje@solcon.nl

