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“Loof de HEER, want Hij is goed. Eeuwig duurt Zijn trouw.”
In onze laatste nieuwsbrief schreven wij dat er voor ons
geen toekomst zou liggen in Australië vanwege de visumproblemen. Maar daar is verandering in gekomen! In deze
nieuwsbrief vertellen wij u hier meer over.
Visum
Begin juli hebben we te horen gekregen dat het beroep
piloot weer is teruggeplaatst op de lijst voor de aanvraag
van het werkvisum. Dit geldt alleen voor de afgelegen gebieden, zoals Arnhemland. Dat betekent dat wij alsnog naar
Arnhemland kunnen vertrekken! Wij hebben het als heel
bijzonder ervaren hoe God hierin heeft voorzien. Wij kunnen ons echt alleen maar verwonderen over Zijn leiding!
Begin augustus is ons toeristenvisum verlopen. We hebben
in de maand juli hard moeten werken om alle benodigde
papieren op tijd in orde te krijgen, maar inmiddels hebben
we een ‘bridging visum’ en is de aanvraag voor het werkvisum in behandeling. Dit kan echter nog een tijdje duren.
Studie
Om in Australië te mogen vliegen is het nodig dat Marijn de
juiste papieren heeft. Om die reden moest hij zijn CPL brevet omzetten van een Europees naar een Australisch brevet. Eind juni heeft Marijn dit praktijkexamen behaald.
Daarna kon hij starten met de standaardisatietraining van
MAF. Het ging
onder andere
om het oefenen
van procedures,
maar ook werden de mogelijkheden van het
vliegtuig optimaal benut. Op
2 augustus heeft
Marijn ook deze
training
met
goed gevolg afMarijn samen met zijn instructeur na het behalen gerond.
van zijn standaardisatietraining

Het oorspronkelijke plan was dat we in augustus zouden
verhuizen naar Arnhemland. Maar onder andere vanwege
de vertraging van de visumaanvraag, heeft Marijn gevraagd
of hij ook zijn Europese Instrument Rating (het vliegen op
metertjes) mocht omzetten naar de Australische versie. Dit
verzoek is toegekend en Marijn is daarom weer volop in
zijn studieboeken gedoken. Dat betekent ook dat wij zes
weken langer in Mareeba zullen blijven. Op 23 augustus
heeft hij zijn theorie-examen behaald. Hij moest hiervoor
70% halen en hij had ook precies de benodigde 70%. Wonderlijk hoe de Heere steeds weer genoeg geeft. Zo ook vorige week. We werden gebeld door onze contactpersoon van
MAF in Australië, de immigratiedienst had een duidelijke
fotokopie nodig van een van de documenten uit Nederland. Esther had net een berichtje gestuurd naar het thuisfront, loopt vervolgens naar de brievenbus en… daar lagen
de benodigde documenten!

Wilt u danken voor:



Wij zijn dankbaar en verwonderd dat het visum toch kon
worden aangevraagd , dat het beroep piloot is teruggeplaatst op de lijst.



Dat het goed mag gaan met ons allemaal.

Wilt u bidden voor:



Dat het aangevraagde visum mag worden afgegeven.



De voorbereidingen voor ons vertrek naar Arnhemland
D.V. september



Dat het met de kinderen goed mag gaan in de overgang van
homeschooling naar school.

Naast de drukke en intensieve studie van Marijn, hebben
we ook een paar dagen mogen genieten van dit prachtige
land. We wonen dichtbij het regenwoud, waar allerlei
prachtige watervallen te zien zijn. De verschillende dieren
die we tegenkomen in het wild zijn ook echt indrukwekkend. Zo kwamen we tijdens een picknick een slang tegen,
maar we hebben ook een cassowary en een krokodil gezien
tijdens een bezoek aan Daintree National park.
Verhuizing Arnhemland
Op D.V. 5 oktober hoopt Esther samen met Sophie en Sil te
vliegen vanaf Cairns naar Gove in Arnhemland. Naar verwachting zullen we in het dorpje Yirrkala gaan wonen. Yirrkala is een dorp met ongeveer 800 inwoners, voornamelijk
Aboriginals en enkele gezinnen van MAF of andere ondersteunende organisaties. Marijn hoopt samen met Jesse
rond 28 september te vertrekken met de auto. Het is de
bedoeling dat zij samen de track van ongeveer 3500 km
gaan rijden. De laatste 600 kilometer bestaat uit een onverharde weg en is niet altijd even goed begaanbaar. Bidt u
mee voor een goede voorbereiding op onze verhuizing en
een voorspoedige reis?
Hartelijke groet,
Marijn, Esther,
Jesse, Sophie & Sil de Zwart

Kidsnieuws
We zijn heel blij dat het zo goed gaat met de kinderen. Wel
merken we dat het goed zou zijn als ze weer naar school
zouden gaan.

Met name Jesse begint nu wel echt het contact met zijn
leeftijdsgenootjes te missen. Laatst was hij hier een beetje
verdrietig over. Toen hebben we samen gebeden. Even later
stond er een overbuurjongen aan de deur met de vraag of
Jesse kwam buitenspelen. Ook kreeg hij in diezelfde week
een envelop met 28 brieven van kinderen uit zijn klas. Wij
kunnen ons hier alleen maar over verwonderen.
Sophie is nog steeds dezelfde ‘spring-in’t-veld’ als altijd. Ze
heeft het goed naar haar zin. Ze kijkt uit naar de verhuizing
naar Arnhemland.
Sil heeft genoten van zijn vierde verjaardag. Hij werd ruim
een maand later nog steeds verwend met kaarten en kleine
cadeautjes die binnendruppelden met de post. Dat is dan
weer de leuke kant van post die er erg lang over doet.
School
Inmiddels zijn de kinderen aangemeld op het Christian College in Nhulunbuy, zo’n 18 kilometer bij Yirrkala vandaan. Gelukkig is er plek voor ze, daar zijn we blij om. Het is nog niet
helemaal duidelijk in welke klas ze zullen starten, omdat het
onderwijssysteem een beetje anders is dan in Nederland. Sil
zal het eerste jaar nog naar een ‘preschool’ gaan, voordat hij
ook naar de grote school mag. Als we in Arnhemland aankomen is het daar nog vakantie. De verwachting is dat de kinderen vanaf 16 oktober naar school zullen gaan. We zijn
dankbaar dat het tot dusver allemaal geregeld is.

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