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De eerste vijf maanden in Arnhemland liggen achter ons. Een
intensieve tijd, waarin we veel nieuwe mensen hebben leren
kennen. Het team waarin wij werken bestaat uit ongeveer 20
piloten en heel veel ondersteunende staf, waaronder engineers. Het was een tijd met veel nieuwe uitdagingen, waarin
het gezegde ‘alle begin is moeilijk’ soms wel heel erg waar
was. Gelukkig zijn er ook zoveel zegeningen en mooie momenten dat we ook kunnen zeggen dat het goed gaat met
een ieder van ons.

Bezoek
Eind februari hebben we ons eerste bezoek gehad. Reina
Folkerts van MAF Nederland was hier om alle Nederlandse
families te bezoeken en om een goed beeld te krijgen van
het programma in Arnhemland. We kijken hier erg goed op
terug en we zijn verwent met leuke presentjes uit Nederland.

Basecheck en vliegen
Begin januari heeft Marijn zijn basecheck gehaald. Dit betekent dat hij passagiers mag vervoeren, maar nog wel even
onder supervisie van een ervaren piloot. Daarnaast heeft
Marijn ook wat tegenslag ondervonden met betrekking tot
het vliegen. Naast organisatorische redenen en het slechte
vliegweer, zijn er de laatste weken ook veel vliegtuigen stuk
gegaan. Hierdoor heeft Marijn minder kunnen vliegen dan
verwacht. Inmiddels wordt hij weer helemaal ingezet en
maakt hij iedere dag weer iets anders mee. Vaak gaat hij
voor 7.00 uur de deur
uit om de nodige
voorbereidingen te
treffen en alles vliegklaar te maken. De
passagiers die hij
vliegt zijn onder andere kerkelijk werkers, artsen of ander
medisch personeel,
patiënten, maar ook bijvoorbeeld kinderen die vanuit hun
homeland terug gaan naar de kostschool of mensen die op
familiebezoek gaan.

Wilt u danken voor:



Het behalen van de basecheck en dat Marijn weer kan
vliegen.



Dank dat het goed gaat met ons allen, ondanks de intensieve periode die wij hebben ervaren.

Wilt u bidden voor:



Veiligheid tijdens het vliegwerk dat Marijn mag doen.



Uitbreiding voor contacten met de Yolŋu en het verder inburgeren in Arnhemland.

Het leven in Yirrkala
De wekelijkse Bijbelstudie van de Yolŋu vrouwen, waar Esther aan meedoet, heeft even stilgelegen. De vrouw waar
het altijd plaatsvond moest verhuizen, omdat ze op de ceremonieplaats woonde. Daar moest een begrafenis plaatsvinden, waardoor zij moest vertrekken. Deze begrafenis heeft
ruim een week geduurd. Iedere dag
hoorden wij de clap
sticks (stokken die ze
op elkaar slaan) en het
geluid van rituele dansen en gezang. Vanuit
het animisme doen de
Yolŋu aan voorouderverering. Vanwege de
sterke relationele verbindingen in de Yolŋu cultuur, is de
verwachting zeker bij een begrafenis dat de hele familie
aanwezig is. Voor Christelijke Yolŋu is het best ingewikkeld
aan welk deel van de tradities zij wel of niet kunnen deelnemen. Inmiddels zijn de Bijbelstudie avonden ook weer gestart. De opkomst is wisselend, maar toch zie ik vaak dezelfde gezichten terug.
Inmiddels beginnen de contacten met de lokale bevolking
uit te breiden. Onze achterbuurman weet ons te vinden en
komt regelmatig gereedschap lenen om zijn auto weer aan
de praat te krijgen. Omdat maar weinig Yolŋu in Yirrkala
over een auto beschikken, nemen we regelmatig mensen
mee naar Nhulunbuy, het grotere plaatsje in de buurt. In de
auto hebben we vaak even een gesprekje. De mensen willen bijvoorbeeld weten wat ons hier in Arnhemland heeft
gebracht en wij leren al snel een paar woorden Yolŋumatha.

We zijn niet meer de enige Nederlanders in Yirrkala. Vanuit
het eiland Milingimbi is een ander Nederlands/Engels gezin
van MAF vlakbij ons komen wonen en daar zijn wij heel blij
mee. Helaas heeft men moeten besluiten om de basis in Milingimbi te sluiten, vanwege het aanhoudende probleem van
het stelen van vliegtuig brandstof (benzine wordt gesnoven
door kinderen/jongeren en verschillende keren is er schade
toegebracht aan het vliegtuig). MAF werkt nauw samen met
zendingsorganisatie Pioneers. Een echtpaar van Pioneers
woont en werkt nu op deze plek. MAF zal nog wel blijven
vliegen op Milingimbi.
Kids nieuws
Sophie: Pas gingen we skypen met onze school in Nederland. Ik vond het heel leuk om mijn vriendinnetjes weer te
zien en de kinderen mochten allemaal vragen aan ons
stellen. Ook gaan ze klusjes
doen om geld op te halen
voor het werk van MAF. Dat
vind ik heel leuk!
Sil: Ik vind het leukste om te
fietsen met mijn vriendjes
uit de straat. Soms zijn hier
hele grote muddy puddles
(modderplassen) en dat vind
ik gaaf!
Jesse: Ik zag vanuit de
schoolbus een buffalo over de weg rennen. Die zijn heel
groot en ook best gevaarlijk! Ik heb het goed naar mijn zin
en ik heb al een paar vrienden. Ik vind het heel leuk om post
te krijgen uit Nederland.
Hartelijke groet,
Marijn, Esther,
Jesse, Sophie & Sil de Zwart
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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
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