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‘En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u
rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag’ (1 Petrus 3:15). Met deze tekst werden
wij alweer ruim een jaar geleden uitgezonden naar Arnhemland-Australië. We voelen ons steeds meer thuis in
Yirrkala en de contacten met de Yolŋu breiden zich uit. We
zijn God dankbaar voor Zijn zorg over ons.

Vanuit de Yolŋu cultuur is men gewend om niet te praten
over wat hen is overkomen. Wel is bekend dat deze bevolkingsgroep veel trauma met zich meedraagt. We hopen op
deze manier iets voor de mensen hier te kunnen betekenen.

Line Check
Marijn heeft begin april zijn line check gehaald en dat betekent dat hij vanaf dat moment zonder supervisie vliegt.
Hier zijn we uiteraard heel blij en dankbaar om! Marijn:
‘Het is mooi om nu echt bezig te zijn met het werk waar ik
zo lang naar uitgekeken heb. Inmiddels heb ik mijn eerste
medische evacuatie gehad van een kleine jongen, heb ik
dagelijks te maken met uitdagingen in het vliegwerk en ik
maak elke dag wel iets anders mee.’

Adoptie
De Yolŋu hebben een mooi en ingewikkeld relatiesysteem,
waarbij vanaf de geboorte al bepaald is met wie je kunt
trouwen, voor wie je respect moet tonen en in welke relatie je tot elkaar staat. Recent zijn wij door een Yolŋu familie
geadopteerd. Door ons als buitenstaanders in dit systeem
te adopteren, weet men hoe zij zich tot ons verhouden. Dit
gezin hebben wij ooit geholpen toen zij met een lekke band
stonden. Toen we elkaar later weer tegenkwamen hebben
zij ons gevraagd of ze ons als gezin mochten adopteren. We
hopen een mooie band met hen op te bouwen.

Na een trainingsweekend nog even poseren.

Marijn en Jesse met hun wawa’s (broers)

Piloten van MAF-Arnhemland

Wilt u danken voor:



Training
Esther heeft op uitnodiging van ‘Pioneers’ (de zendingsorganisatie waar MAF veel mee samenwerkt) een Trauma
and healing cursus gevolgd van de ‘American Bible Society.’
Esther is nu getraind om vijf basislessen te faciliteren, gericht op het bespreekbaar maken van traumatische ervaringen en hoop te bieden vanuit Gods Woord. In mei is er gestart met een kleine groep.

Het behalen van de line check van Marijn

Wilt u bidden voor:



Nieuwe medewerkers in Arnhemland, aangezien er een
aantal mensen op korte termijn vertrekken



Het opbouwen van een relatie met de Yolŋu familie die ons
geadopteerd heeft., dat we de liefde van de Heere Jezus
met hen mogen delen.



De trauma & healing course, dat mensen geholpen worden

Op krabbenjacht
Esther: ‘De Yolŋu dames van mijn Bijbelstudie groepje hadden mij meegevraagd op krabbenjacht. Samen met Jesse
gingen we met vijf kinderen en vier vrouwen op weg naar de
Rainbow Cliffs. Daar zijn we wel vaker geweest, maar nu
werd ik een zandpad opgestuurd dat ik nooit eerder had gezien. Als je met de lokale mensen op pad gaat dan zie je hele
andere dingen. We kwamen bij een soort moeras met mangrove bossen en iedereen liep direct het
water in, gewapend
met speren en ander
visgereedschap. Het
leek mij een uitgelezen plek voor zee krokodillen (salties genoemd), dus Jesse en
ik bleven wat aarzelend aan de kant
staan. Er werd naar mij geroepen dat ik dan maar foto’s
moest maken. Prima! Dat deed ik graag. Na een tijdje werden we opgehaald en liepen we toch maar het water in, op
zoek naar mud crabs. Al gauw had een van de vrouwen een
grote krab gevangen en ze gaf het dier een flinke klap, zodat
de meeste beweging eruit was. De jonge kinderen hadden
hun eigen taak en zochten puntschelpen met schelpdieren
erin. Toen de emmers vol zaten en de vangst groot genoeg
was, werd in een mum van tijd een vuurtje gestookt waar de
krabben en schelpdieren op gegrild en gekookt werden. Een
mooie belevenis, met goede gesprekken en een culturele
ervaring rijker!

Vakantie
We hebben een heerlijke kampeervakantie gehad. Ondanks
dat dit vlakbij huis was, hebben we bijna niemand gezien.
Genietend van de prachtige ongerepte natuur in Arnhemland en van elkaar als gezin, hebben we goed kunnen ontspannen. Ook kregen we vrienden uit Nederland op bezoek,
waar we erg van genoten hebben!
Hartelijke groet,
Marijn, Esther,
Jesse, Sophie & Sil de Zwart

Kidsnieuws
Het gaat goed met de kinderen. Ze zijn alweer bijna op de
helft van dit schooljaar. Engels en Nederlands wordt inmiddels een beetje door elkaar gesproken. We proberen het
Nederlands op niveau te houden door thuis na schooltijd
Nederlandse les te doen.
Sophie: ‘Het gaat goed met mij en ik vind het leuk hier. Ik
heb ook al een wiebeltand!’
Sil: ‘Pas gingen we vissen en toen hebben we een kleine haai
gevangen. We gingen de haai ook opeten toen we h’m hadden gebakken op het vuurtje.’

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com
Contactgegevens:
Familie de Zwart
c/o MAF
PO Box 821
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

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.

