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Beste familie, vrienden en bekenden,
Na een reis van 21 uur, waarbij de kinderen
maar 1 keer geslapen hebben, we bij de
grens zo uitgebreid ondervraagd werden dat
we bijna onze aansluiting misten en
daardoor onze koffers niet gelijk met ons
aankwamen, kwamen we aan in een mooi
huisje. Het voordeel van het slaaptekort van
de kinderen was dat ze geen last hadden van
een jetlag. De kinderen hebben het erg naar
hun zin hier en ze leren allebei veel nieuwe
dingen. Salomé kruipt. Judah gaat meer
praten en Salomé lijkt meteen maar mee te
doen met de klanken. Ze kan naast papa nu
ook mama zeggen! Er is een speeltuintje
naast ons huis waar Judah graag speelt met
de andere kinderen. MAF zorgt heel goed
voor zijn personeel, overal is voor gezorgd.

Training
Stel je voor; je bent MAF piloot en je zit in
een vliegtuigje halverwege de take-off van
een kort landingsbaantje wat omringd is
door hoge bomen. Je bent al dusdanig ver
dat tot stilstand komen voor het eind van de
baan niet meer mogelijk is. Dus; of gewoon
opstijgen, of in de bomen terecht komen.
Ineens vanuit een ooghoek steekt een kind
voor je vliegtuig de baan over.... Wat doe je?
Dit is zomaar een van de vele situaties waar
ik mee geconfronteerd wordt tijdens de
training hier en iets waar ik natuurlijk hoop
nooit echt mee geconfronteerd zal worden.
In de eerste aerodynamica klas heb ik ook
geleerd dat zelfs een schroevendraaier kan
vliegen...

Salomé aan het kruipen

Visum
In de tijd dat we in Nederland waren, wilden
we graag een visum voor Marijn aanvragen.
Dit is helaas niet gelukt. De ambassade heeft
geen ervaring met het soort visum wat
Marijn nodig heeft. We hopen dat hier in de
komende maanden meer duidelijkheid over
komt en Marijn dit visum straks in mei zal
kunnen aanvragen. Zoals je begrijpt is dit
essentieel voor ons vertrek. Zouden jullie
met ons mee willen bidden? Dit betekent dat
we niet meteen door kunnen naar Angola,
maar straks in Nederland het visum moeten
afwachten.

Nu ik dit schrijf zitten de eerste twee weken
er bijna op, twee weken in de schoolbanken.
De eerste week was theorie voor het vliegen,

V a n d e T F C
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
de tweede voor het onderhoud. Het
belangrijkste lesboek is het “Aviation
Operating Manual”, het grote boek waarin
MAF beschrijft hoe ze werken en waarom ze
dit op deze manier doen. Met welke marges
vliegt MAF, hoe maak je beslissingen tijdens
het vliegen en welke factoren wegen daar in
mee, etc. De volgende zes weken zijn ervoor
om al het geleerde en meer in de praktijk te
gaan brengen. De komende drie weken zal ik
gaan vliegen naar allerlei vliegveldjes in de
bergen hier. Sommige zijn heel smal, andere
heel kort, weer andere tegen de zijwand van
een berg waar maar één landingsrichting
mogelijk is. We zijn blij om te zien dat MAF
strikte richtlijnen hanteert voor het werken
met vliegtuigen en constant werkt aan
verbeteringen.
Eind april zullen we samen nog een training
van twee weken volgen met betrekking tot
het wonen en werken in een andere cultuur.

Les over onderhoud aan turbinemotoren

Houd onze website in de gaten voor updates
foto’s en filmpjes.

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

De vliegende schroevendraaier

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.

