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Inleiding
Het is even geleden, maar we mogen u via deze nieuwsbrief
op de hoogte brengen van mooie nieuwe ontwikkelingen.
En…de bestemming waar we naartoe hopen te gaan mag bekend worden gemaakt!
Van Gelderland naar Arnhemland
In de herfstvakantie zijn wij een aantal dagen naar Engeland
geweest. Op 18 oktober hebben wij een hele ochtend sollicitatie interviews gehad met MAF-International in Ashford. De
gesprekken zijn goed verlopen en in dezelfde week hebben we
te horen gekregen dat MAF-International graag met ons verder
wil, onder voorbehoud dat de vliegopleiding en testen van
Marijn met goed gevolg worden afgerond. Als alles goed gaat
hopen we D.V. mei 2017 te vertrekken naar Arnhemland in
Australië! We zijn God dankbaar voor deze nieuwe ontwikkeling en heel blij dat we dit nu mogen delen.

MAF Australië
Om een indruk te geven van het werk dat MAF doet in
Arnhemland willen we u meer vertellen over de achtergrond
van dit enorme gebeid. Arnhemland ligt in het noordwesten
van Australië en is een gebied van 97.000 km². Het gebied is
sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals, de oorspronkelijke bevolking van Australië. In dit reservaat wonen de
Yolŋu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.
De Australische overheid heeft jaren geleden het werk van
veel zendings– en hulporganisaties gestopt. MAF is een van de
weinige organisaties die in dit enorme, voor de buitenwereld
afgesloten, gebied mocht blijven werken. Het landschap bestaat uit veel eilanden, is overweldigend en de natuur is onvoorspelbaar. De 14 vliegtuigen van MAF zijn onmisbaar voor
de bevolking die vaak in veel slechtere omstandigheden leven
dan de rest van de Australische bevolking. Er is veel geestelijke en psychische nood onder de Aboriginals.

Voorbereidingen
Voordat we kunnen worden uitgezonden moet er nog heel
wat gebeuren! Marijn is bijna klaar met zijn training Instrument Rating. Vervolgens zal hij ongeveer 5-6 weken bezig
zijn met het behalen van zijn commerciële brevet (CPL). Ook
volgen er dan nog enkele trainingen, waaronder voor ons
beiden een 5-daagse oriëntatietraining in Engeland. Tijdens
deze training zullen wij worden voorbereid op het wonen en
werken in Arnhemland. Inentingen en een tropenkeuring horen ook bij het proces. Eenmaal in Australië zal Marijn eerst
zijn Europese brevet moeten omzetten naar een Australisch
brevet. Vervolgens zal er nog een standaardisatietraining
volgen (bushvliegen). Dit zal ongeveer drie maanden in beslag nemen en in die tijd zullen we in de buurt van Cairns
komen te wonen.

Gebedspunten
Wilt u danken voor:



de goede gesprekken die wij hebben gehad bij MAFInternational



Alle positieve ontwikkelingen in studie en voorbereiding

Wilt u bidden voor:



De vliegopleiding van Marijn, wijsheid en goede resultaten



Een goede voorbereidingstijd voor ons als gezin

In de afgelopen maanden hebben we enkele presentaties verzorgd voor onder andere de MAF-businessdag, vrouwenvereniging en een schoolklas. Ook zijn er enkele acties geweest waaronder de gemeentedag en een ladies night.
Tot slot
We hebben de afgelopen weken heel wat lieve kaarten en berichten ontvangen. Dank voor uw meeleven en gebed voor ons.
We houden u op de hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen.
Hartelijke groet,
Marijn, Esther,
Jesse, Sophie & Sil de Zwart
Interview met Jesse en Sophie

Studie
Wat gaan we doen in Australië?
Er is nog meer mooi nieuws te melden. In juni heeft Marijn Jesse: ‘Mensen helpen. Papa gaat daar vliegen omdat er geen wezijn en geen dokters.’ Sophie: ‘en vertellen over de Heere
examen gedaan van zijn laatste twee theorievakken. In eerste gen
God!’
instantie had hij een vak net niet gehaald. Een week later
lijkt jouw het leukst in Australië?
bleek echter dat er een correctie had plaatsgevonden, waar- Wat
Jesse: ‘De dieren die er leven en voetballen, lekker de ruimte!’
door toch alle theorievakken waren behaald. Enorme blijd- Sophie: ‘Kangoeroes en koala’s kijken!’
schap! Een jaar lang hard studeren heeft zijn vruchten afge- Wat vind je het minst leuk?
worpen. Het vertrouwde studieplekje in de 'schuur' kon weer Sophie: ‘Spannende dieren, zoals krokodillen en haaien.’ Jesse:
worden omgeruild naar de cockpit. Daar is Sil ook erg blij ‘Dat ik mijn vrienden ga missen en mijn familie.’
mee!
Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. 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 Marijn & Esther 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 de Zwart gaat.

