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Beste familie, vrienden en bekenden,
Nu we alweer een paar weken in Canada
wonen, hebben we jullie natuurlijk veel te
vertellen. Maar allereerst willen we even
terugblikken op ons afscheid en tijd in
Nederland.
Nederland
We hebben deze zomer allebei zeven
weken kunnen werken: Marijn bij een
vliegtuig-onderhoudbedrijf en Noortje bij
een kinderdagverblijf. Daarnaast hebben
we heel veel vrienden en familie kunnen
ontmoeten. Het was echt goed om iedereen
weer te spreken en bijzonder om te merken
dat zoveel mensen betrokken zijn. Bedankt
voor alle kaartjes en het meeleven.
Ook was het goed om weer naar onze
‘eigen’ kerk in Amsterdam te gaan. We zijn
nu ‘officieel’ door onze gemeente uitgezonden. Tijdens de laatste kerkdienst konden we vertellen waar we mee bezig zijn en
waarom, daarnaast is er voor ons gebeden.
In de laatste weken hebben we goed
afscheid van vrienden en familie kunnen
nemen.

weer het toelaat, in ieder geval iedere door
de weekse dag minimaal een uur te
vliegen. De theorie kan hij allemaal door
zelfstudie doen en voor vragen zijn er altijd
instructeurs beschikbaar. Marijn heeft op
dit moment een vaste instructeur, die erg
veel en goed uitlegt. Zoals het er nu uitziet
zal Marijn zijn PPL (Private Pilot License) op
een Citabria doen. Dit is een tweepersoons
vliegtuigje met een staartwiel configuratie
(zie foto).

Marijnʼs lesvliegtuig: American Champion Citabria 7ECA

De Citabria is echt primitief. Zo zitten er
bijvoorbeeld geen navigatie instrumenten
in (op een magnetisch compass na). Alle
navigatie wordt dus aan de hand van
visuele referentiepunten op de grond
gedaan.

de drie heuvels, net buiten Three Hills

Vliegen
Ondanks dat het er van tevoren op leek dat
Marijn tot december dit jaar niet zoveel zou
vliegen, kon hij direct de tweede week al
beginnen. Tot nu toe heeft hij 6 lessen
gehad en de planning is om, wanneer het

en Noortje?
Voor Marijn was het al duidelijk wat hij
ging doen, maar wat Noortje zou gaan
doen lag nog volledig open. Maar hier is
verandering in gekomen, want ze heeft een
baan bij het kinderdagverblijf in het dorp .
Ook zal ze de buitenschoolse opvang in de
middagen doen. Het lijkt erop dat het een
full-time baan is. Voordat ze kan beginnen
moet haar werkvergunning nog wel worden
aangepast. Ze hoopt in oktober te kunnen
beginnen! We zijn God dankbaar dat Hij
ook daarin heeft voorzien.

Canada
We genieten op dit moment erg van ons
ruime appartement. Toen we aankwamen
was het volledig leeg. Het was een
uitdaging om de essentiële spullen te
verzamelen, maar dit is uiteindelijk best
vlot verlopen. In het appartementencomplex wonen alleen stellen en kleine
gezinnen die studeren aan Prairie. Bijna
iedereen op onze etage is ‘nieuw’ en het is
leuk dat we veel van hen al snel leren
kennen.
Three Hills
De mensen in Three Hills zijn heel
vriendelijk, maken graag een babbeltje en
iedereen groet elkaar. We leren mensen
makkelijk kennen en als er hulp nodig is, is
er altijd wel iemand om te helpen. Dit is
echt een verademing na Amsterdam.
De omgeving is heel uitgestrekt en
glooiend met veel landbouw (vooral graan)
en weinig bomen, waardoor je soms wel
40km weg voor je uit kunt zien. Als het
heel helder is dan kun je buiten Three Hills
de Rocky Mountains zien (wat op een
afstand van 3 uur rijden is). Marijn kan het
dan ook vanuit het vliegtuig zien. Naast
landbouw wordt er veel olie gewonnen.
In Three Hills zijn behoorlijk wat winkels
voor 3000 inwoners, het nadeel is dat de
prijzen hoog zijn.

Met vriendelijke groet,

Het Weer
We hebben de eerste weken super mooi
weer gehad, veel zon, vaak wind en af een
toe een dagje bewolkt. We kunnen al
merken dat het ’s nachts steeds meer
afkoelt en men verwacht binnen een paar
weken de eerste nachtvorst. We zijn al
ingelicht over hoe koud het hier wordt (tot
-40 ‘s nachts) en dat je huid kan bevriezen
als je je niet volledig inpakt...

Feiten:
• Dichstbijzijnde stad voor grote
boodschappen is 70km
• Niemand heeft een brievenbus, post kan
worden opgehaald op het postkantoor.
• Three Hills ligt op 907 meter hoogte
• Iedere auto heeft een verwarmingselement
voor de koude winter
• Wachten voor een spoorweg-overgang kan
zomaar 15 min. duren
• Prairie heeft 6 vliegtuigen
• We eten nu een paar keer per week verse
mais
• Goed brood kun je het best zelf maken
• Kraanwater is heel erg ‘hard’ en bevat veel
chloor, iedereen heeft een filter
• Het vliegveld is maar 4.5km fietsen
• Alle wegen lopen Noord-Zuid, Oost-West
en zijn genummerd en opgedeeld in
blokken van 1mijl, erg praktisch voor het
navigatie tijdens het vliegen

Marijn en Noortje
-wij gouden u op de hoogte-

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. 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 & Noortje 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 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Goud gaat.

