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Beste familie, vrienden en bekenden,
Nu de zomer ten einde komt, genieten wij
nog zo lang als het kan van het mooie (vlieg)
weer, de goudgele graanvelden, de mooie
sterren hemel en het Noorderlicht.
In de vorige nieuwsbrief hebben we al laten
weten dat we in contact zijn met MAF
Canada, met als doel om voor hen in Angola
te gaan werken als piloot-monteur. Op één
na zijn alle stappen in de sollicitatie
procedure afgerond. De laatste stap, een
uitgebreide vliegtest, staat gepland voor
17-21 oktober. Hiervoor moet Marijn naar
het trainingscentrum van MAF in Nampa,
USA. Pas als dat positief is afgerond kunnen
we de voorbereiding op uitzending gaan
starten. Houd de website in de gaten voor
updates!

het dieselvliegtuig eindelijk de lucht in

Marijn
In juli en augustus ben ik geslaagd voor de
laatste twee vliegexamens van mijn training;
‘multi rating’ (bevoegdheid voor een
vliegtuig met twee motoren) en instrument
rating op datzelfde vliegtuig.
Op dit moment is het erg rustig op de
vliegschool. Er zijn ongeveer 10 studenten.
Ik ben daardoor vooral druk bezig in het
onderhoud en met de eerste testvluchten van
het dieselvliegtuig voor Angola. Qua
vlieguren schiet het wel behoorlijk op en zit
ik op dit moment net boven de 400.

Daarnaast ben ik hard aan het studeren voor
de vliegtest van MAF.

Marijn en Rick Willms (MAF) na een van de eerste vluchten

Noortje ben jij alweer aan het werk?
Met een zoon van bijna 8 maanden is dit een
veel gestelde vraag. In Alberta is het normaal
om een jaar (betaald) zwangerschapsverlof te
krijgen.
Kinderdagverblijven
accepteren
kinderen ook pas vanaf een jaar. Daardoor is
werken binnen een jaar meer (grote)
uitzondering dan regel.
Ik vind het erg leuk om voor Judah te zorgen
en er zijn ook andere jonge moeders met
kinderen die ik kan opzoeken. Hierdoor heb
ik dan ook tijd over om bijvoorbeeld dingen
voor ons verlof voor te bereiden. Waardoor
Marijn zich meer op vliegen en werken kan
focussen.

de komkommer eter

Judah
Judah leert veel nieuwe dingen. Hij kan
rechtop zitten, zich optrekken en staan, door
de hele kamer op zijn buik achteruit
schuiven en overal nieuwe interessante
dingen ontdekken. Hij lacht veel en houdt
ook van knuffelen en (natte) kusjes geven.
Hij heeft nu al 4 tanden en hij eet alles het
eten wat hij voorgeschoteld krijgt.

langzaam aan het voorbereiden op vertrek
en verlof.
We vertrekken via Ontario, voor een kennismaking met het werk en de mensen van MAF
Canada. Het lijkt er nu op dat we eind
november in Nederland aankomen.

Komende paar maanden
Het einde van het leven in Canada is in zicht.
September en oktober zijn onze laatste
maanden hier in Three Hills en we zijn ons

Met vriendelijke groet,

Nederland
Tijdens onze tijd in Nederland wonen we in
Noordwijkerhout. We kijken er erg naar uit
om iedereen weer in levende lijve te
ontmoeten en bij te praten. Laat ons even
weten wanneer het uitkomt om af te
spreken. Zodra we een telefoonnummer
hebben zetten we onze informatie onder de
‘contact’ tab op de website.

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.

