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In de vorige nieuwsbrief vermeldden we dat Johan niet meer voor MAF kan vliegen. Veel
was toen nog onzeker. De afgelopen maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest. U
leest erover in deze nieuwsbrief.

Nieuwe rol binnen MAF
Begin dit jaar hebben we verschillende gesprekken met MAF
gehad over een andere rol voor Johan. Door zijn rol als Operationeel Manager, wat hij de eerste maanden in Zuid Soedan heeft
gedaan, heeft hij gemerkt dat hij het erg mooi vind om met de
lokale staf te werken. Al snel kwam ter sprake of Johan eventueel
de rol van Programma Manager in Liberia op zich kon nemen. Hoewel dit zeker gemengde gevoelens met zich meebracht, hoefde we
er niet lang over na te denken. We zijn enthousiast over deze nieuwe stap. We zien duidelijk hoe God dit alles heeft geleidt en ook
ons hiervoor heeft voorbereidt. Dit betekende helaas wel dat we
afscheid moesten nemen van Zuid Soedan. Aangezien we hier
maar een korte tijd zijn geweest, waarvan we afgelopen jaar ook
grote delen niet in Zuid Soedan zijn geweest, waren we nog op
veel vlakken niet helemaal gesetteld. Toch voelt het als een groot
verlies dat we Zuid Soedan moesten verlaten. Vooral onze collega’s waar we fijne relaties mee hebben opgebouwd, missen we
erg.

Nog een laatste keer lunchen met de collega’s van Zuid-Soedan

Kenia
Als programma manager geef je leiding aan het hele team. Een
drukke baan, waar veel verschillende aspecten bij komen kijken.
Om ons goed voor te bereiden op deze nieuwe rol, zouden we
eerst voor een paar maanden naar Kenia verhuizen om daar de
nodige training en voorbereiding te krijgen. Dit is waar we op dit
moment zijn. Johan werkt samen met de Programma Manager van
Kenia om op deze manier ervaring op te doen op alle verschillende

vlakken.
Aangezien je in Kenia ook voor vrijwilligerswerk een werkvergunning nodig hebt, is het voor Reinate lastig om hier iets op te
pakken. Op dit moment is ze bezig met een online cursus voor
Counseling en Psychology. Een training met de beginselen voor
counseling. Dit als extra basis bij de Peace & Reconciliation training
die ze in
Rwanda
heeft
gevolgd.

Studeren in het groen

We zullen tot begin september in Kenia blijven. Hierna zullen we
naar Nederland komen voor ons verlof. Vervolgens hopen we na
ons verlof door te reizen naar Liberia.
Transitie
2020 was een jaar van veel reizen. We hoopten dat dit jaar een
rustiger jaar zou zijn, een jaar van settelen. We moeten hier dus
nog even op wachten. Na de verhuizing naar Kenia, komt er later
dit jaar weer een verhuizing naar Liberia. We verhuizen niet alleen
naar een ander huis, maar ook naar een ander programma en
land. Dat betekent afscheid nemen van onze collega’s, die ook
onze buren en vrienden geworden zijn. Het betekent dat je weer
moet settelen in een nieuw programma, met nieuwe collega’s
waarmee je hoopt dat je ook weer mooie vriendschappen op kunt
bouwen. Het betekent weer een nieuwe cultuur en taal leren.
We merken dat het ons moe maakt, elke keer weer in transitie
zijn. We zien ernaar uit om ons in Liberia te gaan settelen. Toch
zien we ook dat we een heel bijzonder leven hebben. We zijn sinds
we vier jaar geleden voor MAF naar Afrika vertrokken, in Madagaskar, Tsjaad, Oeganda, Zuid Soedan, Rwanda en Kenia geweest. Het
ene land langer dan het andere, maar we hebben overal mooie
mensen mogen leren kennen en van Gods prachtige schepping
mogen genieten. We voelen ons wat dat betreft ook erg gezegend.

Het MAF programma in Kenia
Het programma hier in Kenia is best groot. Niet zozeer qua vliegtuigen, maar wel wat
betreft de hangaar en het onderhoudsteam. Hier wordt namelijk niet alleen de eigen vloot
van Kenia onderhouden, maar ook de vloot van Zuid Soedan en zelfs van externe klanten.
Daarnaast worden hier alle vlieg- en onderhoudsvergunningen voor beide landen onderhouden door intensief contact met de Keniaanse luchtvaartautoriteit. Al met al wordt er
veel werk verzet. In Kenia vliegen we voornamelijk naar het geïsoleerde noorden en doen
we 4x per jaar medische safari vluchten om met een medisch team diverse dorpen te
bezoeken. Kenia staat voornamelijk bekend om zijn prachtige landschap en wildparken,
maar kent helaas nog veel armoede en problemen.
Wilt u met ons meedanken...
•
Voor de mogelijkheid om binnen MAF in Afrika te blijven werken.
•
Dat we door alle stappen die gezet zijn heen, Gods leidende hand mogen ervaren.
•
Voor de tijd die we in Zuid Soedan hebben gehad en de mooie vriendschappen en
herinneringen die we eraan mogen overhouden.
•

Voor deze inwerkperiode in Kenia waar Johan veel leert en we ook kunnen genieten van dit prachtige land.

Wilt u met ons meebidden...
•
Dat we hier zo goed mogelijk voorbereidt mogen worden op de nieuwe taak die
voor ons ligt.
•
Dat alle zaken die geregeld moeten worden voor onze verhuizing naar Liberia, zoals
het verschepen van onze spullen, goed mogen verlopen.
•
Voor een goede voorbereiding op ons verlof.

Met hartelijke groet, Johan en Reinate
Vanuit de TFC
Als thuisfrontcommissie is het prettig dat we
elkaar online kunnen blijven ontmoeten.

WWW.BRUGMANS-MAF.NL
FACEBOOK.COM/
JOHANENREINATE
INSTAGRAM.COM/
JOHAN_REINATE_MAF

Contactpersoon TFC
Gerard Stoop
06-10979636
tfcbrugmans@gmail.com

We weten dat God maar één gebed van ons
vandaan is. Waar we ook wonen in Nederland of op deze wereld, God bindt ons samen
en het gebed heeft zoveel kracht. We zijn
dankbaar dat Johan en Reinate dit zo ervaren
in hun leven in Afrika.
Wij danken jullie voor het gebed voor Johan
en Reinate.

Postadres in Zuid-Soedan
Johan en Reinate Brugmans
C/o MAF, P.O. Box 21123
Nairobi 00505
Kenya
johanenreinate@gmail.com

Supporten? Zeg uw steun toe via
www.maf.nl/brugmans
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. 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 Johan & Reinate
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 7, 7390 AA Twello . Vermeld daarbij dat het om de familie Brugmans gaat.

