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Beste familie, vrienden en bekenden,
Denken wij dat we een koude winter te
hebben, wordt het ineens echt winter in
Nederland. Hoe bizar het ook klinkt; de
voortekenen van de lente zijn hier begonnen
(al zegt dat nog helemaal niks): de zon voelt
warmer, de sneeuw smelt en we hebben
vaker hele dagen mist (iets nieuws voor ons).
Hmm nu we dit een paar dagen later weer
doorlezen, sneeuwt het een paar kilometer
verderop...

gehoopt hadden en dat hebben we aan God
te danken.
Uitbreiding
De vliegschool is behoorlijk aan het
uitbreiden. Afgelopen maand heeft iemand
een Cirrus SR20 aan MAF Canada gedoneerd
en hier mag Prairie gebruik van maken,
grandioos. Ook heeft de school een fullmotion simulator aangeschaft, waardoor de
kosten van de opleiding behoorlijk gedrukt
kunnen worden. Hierover binnenkort iets op
de website. Een van de Cessna’s is verkocht,
maar daar komt een volledig gerestaureerde
Citabria voor in de plaats. En als klap op de
vuurpijl
komt
er
hoogstwaarschijnlijk
binnenkort nog een tweemotorig vliegtuig
(Piper Seneca II) bij.

ontvangst Cirrus SR20

Vliegopleiding
De opleiding gaat heel voorspoedig.
Halverwege december heeft Marijn zijn PPL
(Private Pilot Licence) gehaald en in januari
kon hij zijn eerste passagier meenemen;
Noortje was de gelukkige! In januari en
februari
mocht
Marijn
vanwege
personeelsvakanties slechts 20 uur vliegen,
wat uiteindelijk 40 uur werd!! Deel van die
uren
was
het
vliegen
naar
grote
internationale vliegvelden als Calgary en
Edmonton. Op dit moment is hij nachtvliegen
aan het afronden. Landen en navigeren op
basis van verlichting op de grond is een
aparte ervaring. Daarnaast is hij begonnen
met het leren van de theorie voor zijn CPL
(Commercial Pilot Licence). Dit mag hij ook
zelfstandig doen, waardoor hij niet hoeft te
wachten tot juni wanneer de officiële lessen
worden gegeven. Op dit moment heeft
Marijn meer dan 100 vlieguren. Kortom het
gaat allemaal veel sneller dan we gedacht en

wilderness survival week

Wilderness survival
Afgelopen maand heeft Marijn als onderdeel
van de opleiding een wilderness survival
training gehad. Hiervoor moest hij samen
met
drie
medestudenten
na
een
gesimuleerde noodlanding vijf dagen in de
bergen overleven met heel weinig eten (en
zeven lucifers). Voorafgaand kreeg hij

algemene survival training en een EHBO
cursus gericht op de bergen, kou en situaties
die bij het vliegen kunnen voorkomen.
Noortje
Noortje heeft in de kerstvakantie haar
werkvergunning gekregen. Sinds begin
januari werkt ze op het kinderdagverblijf in
Three Hills, waar ze vooral een groep van 3
tot en met 6 jarigen leidt. (Kinderen gaan
hier pas met hun 7e jaar naar school.) Ze
geniet van haar werk, de kinderen en het
samenwerken met collega’s. Ze heeft veel
inbreng bij het plannen van activiteiten en ze
raakt ook al gewend om hele dagen in Engels
met de kinderen te praten. In maart hoopt
het kinderdagverblijf ook een programma te
starten voor naschoolse opvang. Het is de
bedoeling dat Noortje het programma in de
middagen zal draaien en overdag bij het
kinderdagverblijf zal blijven werken. Veel
nieuwe uitdagingen en leermomenten dus!

Tot slot
Zoals je hebt kunnen lezen verloopt de
opleiding tot nu toe ontzettend gesmeerd en
daar zijn we God heel erg dankbaar voor. Op
deze manier willen we ook jullie bedanken
voor jullie gebed, praktische- en financiële
ondersteuning en inzet.
Op www.marijnennoortje.nl proberen we een
blog bij te houden en staan ook regelmatig
nieuwe foto’s van ons leven in Canada.

Met vriendelijke groet,
Marijn en Noortje
-wij gouden u op de hoogte-

Typerend plaatje van de prairies

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.

