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In deze nieuwsbrief vertellen wij over ons leven in Arnhem-
land, over ons werk, de kinderen en over zaken waar wij in 
het dagelijks leven mee te maken krijgen.  
 
Vliegen 
Marijn heeft de training voor de Cessna 208 succesvol afge-
rond en vliegt nu solo. In dit toestel is ruimte voor 9 passa-
giers en nog flink wat bagage. Het is intensief om op een 
ander toestel te vliegen, maar ook een mooie nieuwe uitda-
ging. 

Laatst hadden we een kerstdiner met het hele team. Naast 
gezelligheid is het helaas ook weer een tijd van afscheid ne-
men van een aantal collega’s. Hiermee is het toch al be-
staande pilotentekort weer toegenomen. Er wordt hard ge-
werkt en met de hitte waar we momenteel mee te maken 
hebben valt dat niet altijd mee. Voor Marijn betekent dat 
dat hij best wel moet oppassen om niet over zijn grenzen te 
gaan.  
 

Gasten 
We zijn bijna klaar met eten als er op de deur wordt ge-
klopt. Marijn z’n Yolŋu broer Jerol (ofwel Djapinybuy) staat 
voor de deur. Hij komt net uit zijn werk en op de vraag of 
hij een hapje mee wil eten antwoord hij ‘graag.’ Yolŋu ko-
men vaak zonder aankondiging met uiteenlopende vragen 
en als geadopteerde ‘familie’ zijn er bepaalde verwachtin-
gen. Soms is dat lastig als je hoofd er niet naar staat of je 
moe ben na een dag hard werken in de tropische tempera-
turen. Maar toch is het altijd iets waar we ook dankbaar 
voor zijn. Mensen weten ons huis te vinden en we vinden 
het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Gezamenlijk 
sluiten we de maaltijd af met het lezen uit de Bijbel, be-
seffend dat dit weer een prachtige mogelijkheid was om 
het Evangelie te delen. 

 

Overstekend wild 
Terwijl het in Nederland al lekker gevroren heeft, loopt 
de temperatuur hier op en zijn we belandt in het zoge-
noemde ‘build up’ seizoen. Een voorbode voor de regen 
die hopelijk snel voor wat verkoeling zal gaan zorgen. 
Prachtige onweerswolken zijn nu volop te zien. Dit is ook 
de tijd dat krokodillen aan de wandel gaan, op zoek naar 
voedsel. De lokale informatie die hier wordt doorgege-
ven, bevat nu bijna dagelijks een melding van een kroko-
dil op een locatie waar men ze tegen kan komen. Zo ook 
deze, die de weg oversteekt vlakbij Nhulunbuy.  

 
“En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij 

zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” 
Mattheüs 1:21 

Veiligheidsinstructies voor de passagiers (‘brace brace’ positie) 
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Kidsnieuws 
Voor de kinderen is het hier bijna het einde van het school-
jaar en zal de zomervakantie half december beginnen. De 
vakantie wordt hier overigens ook nuttig besteedt, door 
wat extra Nederlands te oefenen.  

Op school is door de leerlingen een actie opgezet, waarbij 
er geld is opgehaald voor een kerstontbijt voor de daklozen 
in deze omgeving. Met een basketbal competitie en de ver-
koop van cake, is er een mooi bedrag opgehaald wat is 
overhandigd aan de organisatie Anglicare. Samen met een 
aantal Yolŋu jongeren is er hard gesport voor dit mooie 
doel.  

 

Terugblik & groet 

We kijken terug op een mooi en een druk jaar. Een jaar 
waarin we op verlof mochten gaan in Nederland om tijd 
door te brengen met familie en vrienden, weer op te laden 
en een jaar waarin we verhuisden naar een ander huis. Ook 
met betrekking tot het werk van MAF was het een druk 
jaar. Marijn heeft in het afgelopen jaar 500 vlieguren ge-
maakt en meer dan 800 landingen gedaan.  

We zijn God dankbaar voor alles wat Hij ons geeft en gege-
ven heeft, voor Zijn zegeningen en zorg over ons. We hopen 
dat we in het nieuwe jaar tot zegen mogen zijn voor de 
mensen om ons heen. We wensen u en jou goede Kerstda-
gen toe en Gods zegen voor 2023.  

 

Hartelijke groet,  

 

Marijn & Esther,  

Jesse, Sophie en Sil de Zwart 

 

Van de Thuisfrontcommissie 

De opbrengst van de koffie- en wijnactie die door de TFC 
jaarlijks wordt georganiseerd, heeft dit jaar het prachtige 
bedrag van €5433,24 opgeleverd! We danken je hartelijk 
voor de geleverde bijdrage, gebed en support in 2022.  

 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 

De Nieuwekamp 24 

7345 DB, Wenum Wiesel 

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  

Typisch Arnhemland 

Wist je dat... 

 Je het beddengoed hebt opgehangen en tegen de 
tijd dat je klaar bent, kun je het alweer afhalen om-
dat het droog is.  

 Je makkelijk je haar kunt wassen in een tropische 
regenbui? 

 Als je winterfoto’s uit Nederland ziet verlangt naar 
kaarsjes, warme chocomelk en het liefst onder een 
dekentje op de bank wil kruipen… (oh wacht! Eerst 
de airco even wat kouder zetten).  

Gebed gevraagd 

Misschien heb je het al meegekregen via social media. 
Piloot Ryan Koher zit samen met de Zuid-Afrikanen W.J. 
du Plessis en Eric Dry sinds vier november onschuldig in 
de gevangenis in Mozambique. De arrestatie vond plaats 
voordat hij zijn vliegtuig zou inladen met hulpgoederen 
bestemd voor een aantal weeshuizen in Montepuez. De 
autoriteiten lijken te denken dat Ryan met zijn hulp-
vlucht islamitische rebellen wilde steunen. We willen u 
vragen om te bidden voor de vrijlating en veiligheid van 
Ryan Koher, W.J. du Plessis en Eric Dry en voor hun ge-
zinnen. 
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