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‘Nhämirri nhe? Manymak!’ Hoe gaat het met je? Prima/goed! ‘Ga 
manymak dhuwal waluny butthunarawdja.’ Het is vandaag goed 
weer om te vliegen.  

Taal & Cultuurtraining  

Laatst hebben we een training gehad om ons meer te verdiepen 
in de taal (Yolŋu Matha) en de cultuur van de Yolŋu. We hebben 
ons met name verdiept in de traditionele leefwijze van de Yolŋu, 
de eigen wet die de zij nog steeds hanteren, maar ook de spiritu-
ele aspecten van deze cultuur kwamen aan de orde. Naast de 
gesproken taal bestaat er ook nog een gebarentaal, waarin Yolŋu 
met elkaar op afstand (tijdens het jagen bv.) kunnen communice-
ren. Esther: ‘Ik zie het regelmatig gebeuren als er iemand in de 
winkel ‘praat’ met de mensen buiten de winkel.’ De gesproken 
taal is geen gemakkelijke taal om te leren. We hebben niet de 
illusie dat we deze taal vloeiend kunnen spreken, maar toch mer-
ken we dat het helpt als je een aantal woorden meer kent. ‘Ik 
was pas bij een doordeweekse dienst van Yolŋu, waarbij in de 
lokale taal werd gesproken en daar kreeg ik meer van mee dan ik 
had verwacht. Tenminste, dat denk ik ;-).’ Marijn heeft tijdens de 
training wat meer geleerd om te kunnen communiceren met de 
passagiers en om uitleg te geven over het vliegtuig en wat er van 
de passagiers wordt verwacht.  

Het werk in Arnhemland 

Twee keer per jaar heb je als piloot van MAF een vliegcheck met 
de chiefpilot. Marijn: ‘Deze keer ben ik uitgecheckt op de kortste 
landingsbanen die we hier in Arnhemland hebben. Vanaf nu mag 
ik ook op deze bestemmingen vliegen.’ 

Er waren de laatste weken veel medische vluchten, waarbij met 
name kinderen gewond waren geraakt en naar het ziekenhuis 
moesten worden gebracht na bijvoorbeeld een val uit de boom 
en door een (levens)gevaarlijke kwallensteek. Met de auto zou 
dat zo’n beetje 2-3 uur rijden zijn geweest over een onverharde 
weg. Nu was het kind na een half uurtje vliegen, met de ambu-
lance onderweg naar het ziekenhuis. Gelukkig liepen alle evacua-
ties goed af.  
Soms gebeurt het dat je dag anders loopt dan je zou willen, met 
als gevolg dat je een nachtje ergens anders moet slapen. Marijn: 
‘Laatst vloog ik aan het einde van de dag naar het eiland Milin-
gimbi. Toen ik mijn passagiers had afgeleverd en naar huis wilde 
vliegen, wilde het vliegtuig niet meer starten. Er bleek een lucht-
bel in de brandstofleiding te zitten, veroorzaakt door de warmte. 
Na twee uur geprobeerd te hebben het vliegtuig te starten, werd 
het te laat om nog terug te vliegen. Er zat niets anders op dan het 
vliegtuig af te laten koelen (wat met 35°+ een hele uitdaging is) 
en ergens anders een slaapplek te zoeken. Gelukkig kon ik te-
recht bij een gezin van ‘Pioneers’, een zendingsorganisatie waar 
MAF veel mee samenwerkt. De volgende dag startte het vliegtuig 
weer gewoon en kon ik alsnog terugvliegen naar Yirrkala.’   

 

Wilt u danken voor: 

 De vervulde vacatures in Arnhemland. Een aantal mensen 
hoopt begin volgend jaar ons team te komen versterken. 

 Ons eerste jaar in Arnhemland, dat we ons gesetteld voe-
len en dat het zo goed mag gaan met ons en de kinderen. 

Wilt u bidden voor: 

 Het werk van MAF in Arnhemland 

 Gods bescherming voor de piloten, vooral in het regensei-
zoen waarbij het vliegen meer uitdaging vraagt. 
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Recent is een oudere Yolŋu vrouw, een Bijbelvertaalster, overle-
den. Er werd een speciale dienst gehouden, om haar en het werk 
dat zij heeft mogen doen te gedenken. Marijn: ‘s Morgens om 
6.00 uur begon mijn dag op het vliegveld. Met twee vliegtuigen 

gingen we vroeg op pad 
om andere Bijbelverta-
lers op te halen van El-
cho Island. Deze vrou-
wen hebben we vervol-
gens naar de kerk in 
Yirrkala gebracht.’ Es-
ther was door de vrou-
wen van de Bijbelstudie-
groep uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij de 
dienst. ‘Samen met de 
kinderen was ik aanwe-
zig bij de ruim drie uur 
durende dienst. Het was 
erg warm en de kerk 
was overvol, niet alleen 
met mensen maar ook 

met honden. De kerk heeft geen ramen en alle mensen die niet 
meer in de kerk pasten zaten buiten te luisteren naar de dienst.’  
’s Middags heeft Marijn een deel van deze mensen weer terugge-
bracht met het vliegtuig.   
 

‘Build-up season’  

Het duurt nog maar even voordat de zomervakantie hier begint. 
De temperatuur loopt alweer flink op en het is zweten geblazen! 
Dit seizoen wordt ook wel de ‘build-up’ genoemd, niet alleen om-
dat de temperatuur oploopt en daarmee iedere dag enorme on-
weerswolken ontstaan, maar ook omdat mensen wat eerder prik-
kelbaar zijn. Met name de hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat 
de dagen soms pittig kunnen zijn, met gevoelstemperaturen van 
ruim boven de 40°. Voor Marijn, die veel buiten werkt om het 
vliegtuig te laden en te lossen, is het zaak dat hij zeker vier liter 
water per dag drinkt om uitdroging te voorkomen.  

 

Kerstgroet 

Het is al bijna Kerstfeest. Sommige dingen zijn hier anders dan wij 
gewend waren. We missen de warme chocolademelk, de gezellig-
heid met familie en vrienden en zelfs de kou. Maar gelukkig is de 
kerstboodschap hetzelfde gebleven!  

 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst 
(Jesaja 9:5). 
 

Wij wensen u gezegende dagen toe en danken u en jou voor 
gebed, steun en betrokkenheid! 
 

Hartelijke groet, 
 
Marijn, Esther,  
Jesse, Sophie & Sil de Zwart 

 

 
Van de Thuisfront Commissie 

Bij deze in inkijkje in onze TFC. Circa 4 keer per jaar komen wij als 
TFC bij elkaar. Deze avonden beginnen we, na even bij gepraat te 
hebben, met het lezen uit het dagboek ‘In Gods werkplaats’ van 
Max Lucado, wat Marijn en Esther ook hebben. Zowel in Australië 
als in Nederland wordt dan hetzelfde gelezen. Vervolgens be-
spreken we met elkaar hoe het de afgelopen periode is gegaan. 
Met ons persoonlijk, maar vooral hoe het is gegaan met Marijn, 
Esther en de kinderen. Als er dingen zijn waar tegenaan wordt 
gelopen, proberen wij daar een oplossing voor te vinden en dit 
nemen wij mee in het gebed. Na dit persoonlijke gedeelte be-
spreken we de acties, financiën en communicatie naar de achter-
ban en sponsors. Tijdens deze avonden voelen wij ons erg ver-
bonden met elkaar en vinden wij het fijn om dit voor Marijn, Es-
ther en de kinderen te kunnen doen. Onze wens is dat er door 
het werk velen gezegend mogen worden.  

Namens de TFC danken wij u en jou voor de getoonde steun en 
betrokkenheid naar Marijn en Esther en hun kinderen. We wen-
sen u een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2019 toe! 

Hartelijke groet, TFC de Zwart 

 Contactgegevens:  

Familie de Zwart   

c/o MAF 

PO Box 821 

0881, Nhulunbuy, NT 

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  

Kidsnieuws

Sophie: ‘Ik kreeg op school les van 
een mevrouw die heel veel weet 
over krokodillen. We hebben ge-
leerd dat, als we krokodillensporen 
zien op het strand, dat we dan hard 
moeten wegrennen. Op plaatjes 
konden we zien hoe een krokodil-
lenspoor eruit ziet.  
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