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Beste familie, vrienden en bekenden,
Dit nieuwe jaar heeft ons al veel nieuws
In de tussentijd heb ik ook nog een aantal
gebracht met natuurlijk het hoogte punt: de
dagen aan het MAF vliegtuig gewerkt waar ik
geboorte van onze zoon Judah! Het gaat heel
in vorige nieuwsbrief over schreef.
goed met hem, hij is een makkelijke baby en
Vlak voor mijn instrument examen kreeg ik
doet alles wat een baby hoort te doen! Hij is
de vraag van de vliegschool of ik
erg tevreden en lacht
geïnteresseerd zou zijn om in
steeds
meer.
Onze MAF Canada is op dit moment aan het maart en april les te geven. Dat
beide ouders zijn om de kijken OF ze ons kunnen gebruiken, was ik zeker. Ik geef op dit
beurt langs gekomen, vanaf wanneer en waar precies.
moment een aantal uur per
waar
we
erg
van
week vliegles. Alle uren die ik
genoten hebben. Het was heerlijk om wat
lesgeef tellen mee als ‘ervarings-uren’ voor
extra handen erbij te hebben, zeker omdat
MAF. Daarnaast ben ik hard aan het studeren
er hier geen kraamhulp is. Ook mensen om
voor mijn instrument praktijk examen wat ik
ons heen brachten maaltijden om te helpen.
op een vliegtuig met twee motoren (Piper
Het is echt bijzonder om te merken hoe snel
Seneca II) hoop te doen. Het is fantastisch
en veel je van je kind gaat houden en hoe
om te zien dat er iedere keer op het juiste
erg je er van overtuigd bent dat je toch echt
moment mogelijkheden komen. We zijn God
het mooiste kind van de wereld in je handen
hier ongelofelijk dankbaar voor.
hebt. Zoals u hoort zijn we trotse ouders!
We zijn overweldigd met felicitaties, berichtjes, kaartje en zelfs pakketjes. We vonden
het heel bijzonder om te merken hoeveel
mensen er aan ons dachten en met ons mee
leefden, ontzettend bedankt!

Marijn met zijn eerste student in de simulator

Marijn
De afgelopen tijd heb ik het weer behoorlijk
druk gehad met afronden van examens:
• Instructeur theorie examen
• Instructeur praktijk examen
• Instrument rating theorie examen

Noortje
Ik ben alweer goed opgeknapt en heb veel
energie. Ik geniet erg van Judah, maar het is
natuurlijk wel wennen naast hem ook nog
alle normale dingen te doen. Ik kan steeds
beter inschatten hoe ik mijn dag in kan
plannen. Even boodschappen doen met -25
zit er niet in. Eerst moet de auto 10 minuten
verwarmd worden. Daarna moet Judah
warme kleren aan (alles een dubbele laag) en
in een warme hoes in zijn autostoel en dan
moet ik niet vergeten mezelf goed in te
pakken. Gelukkig is het nu een paar dagen
rond de -10 en kan ik met de kinderwagen
op stap. Ik zou het niet erg vinden als de

sneeuw gaat smelten en hier de lente ook
begint, of in ieder geval de winter tot een
einde komt.
Uitzending MAF Canada
Ook wat MAF Canada betreft zijn er
vorderingen. Sinds de vorige nieuwsbrief
hebben we een intake gesprek gehad en
hebben we alle sollicitatie formulieren
ingevuld. MAF Canada is op dit moment aan
het kijken of ze ons kunnen gebruiken, vanaf
wanneer en waar precies. Als het doorgaat
zal Marijn nog een technische evaluatie
moeten doen, waarin MAF naar zijn vlieg
kwaliteiten kijkt.
MAF Canada opereert in het noorden van de
provincies Manitoba en Ontario, waar een
groot aantal geïsoleerde Indianen reservaten
zijn. Wegen zijn er vaak alleen in de winter
als de grond en meren bevroren zijn.
Het meeste vliegwerk zal ter ondersteuning
van zendings- en hulporganisaties zijn, die
onder de Indianen werken. Een van de
grootste problemen is drugs en alcohol
misbruik vanaf een erg jonge leeftijd.
Als het zover komt zullen we u per extra
nieuwsbrief wat uitgebreidere informatie
sturen. Als er specifieke vragen zijn horen
we dat graag, zodat we die doelgericht
kunnen beantwoorden.
Als deze plannen allemaal doorgaan zullen
we eerst voor een aantal maanden naar
Nederland komen. Dit om officieel uitgezon-

den te worden door onze thuisgemeente
‘Crossroads’ en heel belangrijk ook om al
onze familie en vrienden weer te zien.
We kunnen pas weer terug naar Canada
wanneer onze financiële support op 100% is.
Als we naar Nederland op verlof komen,
misschien half mei, zijn we nog op zoek naar
een auto en een huis. Mocht u iets weten,
stuur ons een berichtje.
Als u interesse hebt in een presentatie van
ons bij u in de buurt of op school, werk of
kerk,
stuur
een
e-mail
naar:
tfc@marijnennoortje.nl.
Met vriendelijke groet,
Marijn, Noortje en Judah Goud

-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.

