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Beste familie, vrienden en bekenden,

Ons adres in Nederland:
Dorpsstraat 114
4413 CE Krabbendijke

Het einde van ons nomaden bestaan is in
verlies (niet alleen van mensen, maar ook
zicht. Op het moment dat we deze
materieel en/of cultureel). Kortom heel veel
nieuwsbrief afronden, We weten dus nog niet hoelang we in praktische informatie en
zijn we al weer in Nederland zullen verblijven, maar we tips
zodat
we
goed
Nederland.
Marijn bidden en hopen niet al te lang.
voorbereid zijn op de
heeft in Canada zijn
uitdagingen en aspecten
examen gehaald en mag de komende 2 jaar
die het leven in Angola voor ons en de
weer op instrumenten vliegen (IFR).
kinderen met zich mee brengt.
Het was leuk om weer even terug “in town" te
zijn, wat bijna 2,5 jaar ons thuis was. Er
waren gelukkig nog mensen die wij kenden,
maar er waren ook veel vrienden die net als
wij weer ergens anders zijn gaan wonen.

Vlak voor landing tijdens de laatste dagen vliegen.

Geweldige groep waarmee we training hebben gevolgd

USA
De training in Amerika is goed verlopen.
Marijn heeft zijn monteur -en vliegtraining
goed afgerond en zijn evaluaties gehaald! De
laatste twee weken zaten we samen van 8 tot
5 in de klas, samen met nog 8 andere MAF
stellen. Het doel hiervan was om onszelf
voor te bereiden op het wonen en werken in
een andere cultuur. Onderwerpen die aan de
orde kwamen waren onder andere:
emotionele gezondheid; je geadopteerde
cultuur
omarmen;
geestelijke
strijd;
interactie met moslims vanuit een Christelijk
perspectief (cursus “bridges”); omgaan met
stress; conflict oplossing; multi-culturele
teams; culturele bewustheid. Maar ook
lastigere onderwerpen zoals: kindermisbruik,
waar moeten we op letten en hoe gaat MAF
hier mee om; geestelijke strijd; rouw en

Angola?
Op 18 mei zijn we weer naar Nederland
gekomen. Met nieuwe papieren gaan we
proberen ons visum weer aan te vragen. Als
ons papierwerk wordt geaccepteerd kan het
1 tot 6 maanden duren, voordat het visum
binnenkomt. We weten dus nog niet hoelang
we in Nederland zullen verblijven, maar we
bidden en hopen niet al te lang. We willen
jullie vragen om mee te bidden dat onze
papieren worden geaccepteerd en we onze
visa snel zullen ontvangen. We verwachten
minimaal 2 maanden in Nederland te blijven.
Houd website in de gaten voor telefoonnummers, e-mailen kan altijd!

Van de TFC
U kunt u ons nog steeds een digitale foto van uzelf met een groet/wens voor familie Goud
e-mailen. Wij zullen deze voor het vertrek naar Angola voor Marijn & Noortje bundelen. Mailen
kan naar tfc@marijnennoortje.nl
Kijk voor meer foto’s en een filmpje van het
vliegen in de bergen op onze website
www.marijnennoortje.nl of de Marijn en
Noortje .nl facebook pagina.

Met vriendelijke groet,
Marijn, Noortje, Judah en Salomé Goud
-wij Gouden u op de hoogte-

Kids
De
kinderen
gaan
goed
met
alle
veranderingen om. Judah weet overal waar
we komen het speelgoed meteen te vinden.
Ook Salomé vindt alle nieuwe plekken prima,
maar het is wel mét mama of met mama
helemaal uit het zicht. Het lijkt wel of de
kinderen door hebben dat zij in ieder geval
bij elkaar blijven, want sinds we in Canada
zijn knuffelen de kinderen meer met elkaar,
zijn ze blij om elkaar te zien en erg op elkaar
gericht. Salomé kan sinds een paar dagen
alleen los staan.

Ondertussen in Angola

Ondertussen trekken de nieuwe vliegtuigen
in Angola veel bekijks en wordt er druk
gevlogen. De allereerste vlucht was met een
drietal fistula vrouwen vanuit de bush naar
het ziekenhuis. Dit is iets wat oa ontstaat
door te jonge zwangerschappen en slechte
tot geen medische hulp bij bevallingen.
Vrouwen met een fistula ruiken niet fris en
worden vaak verstoten door hun omgeving.
Door een kleine medische ingreep kan dit
worden voorkomen. Dit soort dankbaar werk
is precies waarom de twee nieuwe
vliegtuigen naar Angola zijn gekomen.

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.

