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Onze nieuwe thuis is Yirrkala, dit is een Yolngu-dorp 
ongeveer 300 km ten oosten van Milingimbi. De Yolngu 
die hier wonen komen uit andere stammen dan de 
Yolngu in Milingimbi en spreken andere talen. Vele 
aspecten van de cultuur en het dagelijks leven zijn 
echter hetzelfde. Het grootste verschil is de 
aanwezigheid van een mijnbouw stadje Nhulunbuy (dat 
20km verderop ligt). Wonen dichtbij dit stadje maakt 
het leven veel makkelijker voor ons. We hebben 
toegang tot moderne voorzieningen. De Yolngu 
profiteren hier ook van. Echter zijn er ook negatieve 
invloeden, zoals de gemakkelijke beschikbaarheid van 
alcohol. Dit is een relatief nieuwe invloed in de Yolngu 
cultuur en geeft veel  alcoholverslaving en heeft een 
zeer grote negatieve invloed op het dagelijkse leven 
hier.   

Groet vanuit Yirrkala! 
 
In onze laatste nieuwsbrief vertelden wij al over de 
verhuizing naar Yirrkalla. Deze verandering hebben 
we beleefd met gemengde gevoelens. Aan de ene 
kant waren we verdrietig en teleurgesteld om het 
eiland te moeten verlaten, omdat we ons begonnen 
thuis te voelen bij de mensen en de manier van leven 
op Milingimbi. Aan de andere kant zijn er de 
voordelen van het leven in Yirrkalla. Er is  een 
kleuterschool voor Joah, de ‘luxe’ van een 
supermarkt, zwembad en een huis zonder ratten (!) 
en natuurlijk de beschikking over een vliegtuig. We 
hebben het ook als een opluchting ervaren om naar 
een plek te verhuizen met een uitzicht op meer 
stabiliteit na vele jaren met verhuizingen. Wij zijn erg 
dankbaar voor ons jaar in Milingimbi waar in een 
totaal andere cultuur en de Yolngu-mensen van 
dichtbij mochten leren kennen. Wij zijn ook dankbaar 
voor de Yolngu die ons deel lieten zijn van hun leven. 
Wij zijn God dankbaar voor het werk dat Hij ons gaf 
om te doen:  vliegen, het bijbelvertaalwerk en het 
onderdeel-zijn van de lokale kerk.  

Zou je God met ons willen danken voor onze tijd in 
Milingimbi en willen bidden dat we alle 
veranderingen een plekje kunnen geven?  

MAF-nieuwsbrief 1 

Gelukkig regende het niet op de verhuisdag. 

Afscheid van de familie uit 
Milingimbi die ons heeft 

geadopteerd 

-Lees op onze blog hoe een kerkdienst  in 
Milingimbi eruit ziet. 
www.maf.nl/loenen 

-Op onze facebook-pagina staat een 
filmpje van de Paasdienst in Yirrkala. 

e JacoandCorrina flying for lif



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

  
 
 
  

Gove Airport 
De hoofdbasis van de MAF ligt tussen Yirrkala en 
Nhulunbuy in. Dit betekent dat er veel mogelijkheden 
zijn om met MAF medewerkers en hun gezinnen 
contact te leggen en samen te zijn. Toen we 
aankwamen bij onze nieuwe huis, had een MAF gezin 
onze huis versierd met een ‘welkom’ bord. Wij kregen 
ook veel hulp met de vele praktische zaken rondom 
onze verhuizing. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben de eerste maanden de focus gelegd om als 
gezin te wennen op onze nieuwe plek. Jaco heeft het 
vliegen weer opgepakt en heeft ook een pittig theorie 
examen kunnen halen. Corrina leert de andere MAF 
vrouwen beter kennen, helpt de kinderen om te 
settelen en bidt dat God haar de volgende stap laat zien 
in het voortzetten van het vertaalwerk. Joah is 
begonnen op de kleuterschool en heeft het daar prima 
naar zijn zin en Amy geniet van haar leven als een 
schattige en ondernemende peuter. 
 
Wij zijn erg blij met ons huis. Aan de voorkant kijken we 
uit op een rustige weg met daarachter de bush. We 
zitten midden in een rijtje van 6 MAF huizen met in 
totaal 18 MAF-kids in de straat. Joah is s’middags vaak 
te vinden op zijn fiets met zijwieltjes en probeert de 
andere kinderen bij te houden. We hebben een mooie 

beschutte tuin en hebben achter een poort die leidt naar 
de huizen van onze Yolngu buren. De lokale kerk is een 
mix van Yolngu, MAF medewerkers en andere christenen 
vanuit verschillende landen.  Het is bijzonder om te zien 
hoe God mensen van over de hele wereld hier heen 
heeft geroepen.  

 We danken God voor onze nieuwe huis en vooral de 
nieuwe kinderen die Joah en Amy leren kennen. Bidt  
voor Jaco nu hij het vliegen weer heeft oppakt  en voor 
wijsheid in de volgende stappen die Corrina mag zetten.  
 
Over een paar weken staat er een reis naar het MAF-
Training Centrum in Mareeba gepland waar Jaco  
‘instrument rating conversion’ cursus gaat volgen. Dit 
geeft Jaco meer mogelijkheden om in te vallen bij de 
RPT-dienst. Dit is een soort ‘vliegende bus service’ die 
dagelijks een route langs de grotere dorpen van 
Arnhemland vliegt. Voor deze dienst betalen passagiers 
per stoel en dat maakt het reizen voor de Yolngu beter 
betaalbaar.  
 
Dit weekend vierden  we Pasen. In de Yolngu cultuur 
neemt de ‘verering’ van de dood helaas een hele 
belangrijke plek in. Het paasevangelie met de boodschap 
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ is ook hier een grote 
zegen.  

 

Hartelijke groet, 

 

Jaco, Corrina, Joah & Amy 

 

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van 

de familie Loenen. 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 Jaco & Corrina 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  postcode 7390 AA 

Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Loenen gaat. 
 

Bericht vanuit de Cockpit. Vanaf het vliegveld van Gove vliegt MAF essentiële diensten naar de afgelegen 
homelands (traditionele dorpjes, soms niet groter dan een paar huizen).  
Op een dag, vloog ik twee tandartsen en hun gereedschap naar de homeland van Baniyala. In Arnhemland is een 
tekort aan tandartsen en je ziet vele mensen rondlopen met vermiste of pijnlijk rottende tanden dus deze vlucht 
was wel nodig. We vertrokken met perfect weer er was amper een wolkje aan de lucht. Echter, toen ik terugvloog 
om mijn volgende passengiers op te halen zag ik dat de wolken begonnen te stapelen.  

Later op die dag, kreeg ik het verzoek om richting de homeland van Wandawuy te gaan, het ging om  een man die nogal ziek was en 
snel naar het ziekenhuis gebracht moest worden.  Hierdoor zou ik de tandartsen pas laat in de middag kunnen ophalen, maar 
medische vluchten hebben bij MAF prioriteit. Het weer was echt slecht, ik moest 300m boven de grond vliegen en een weg zien te 
vinden naar Wandawuy. Ik bad dat ik een opening kon vinden door de wolken heen zodat deze man naar het ziekenhuis kon brengen. 
Volgens de GPS was ik dichtbij maar vanwege de wolken kon ik de landingsbaan nog niet zien liggen. Ik moest rondjes vliegen en 
wachten totdat de hele landingsbaan zichtbaar werd om veilig te landen. Eenmaal geland bleek dat de patiënt vanwege zijn ziekte 
vier dagen niet had gegeten en verzwakt was. De terugvlucht Gove was zonder tegenslagen en de man werd opgehaald en naar het 
ziekenhuis gebracht. Daarna steeg ik op om de tandartsen op te halen.  Het weer was echter weer aan het verslechteren. Wat ik ook 
probeerde, er was geen doorkomen aan en ik moest terugkeren naar Gove. In het regenseizoen vliegen we niet vaak in een rechte lijn 
en worden er nog wel eens vluchten geannuleerd vanwege het weer. Gelukkig hadden de tandartsen daar rekening mee gehouden 
en die ochtend ook een ‘overnight’ tas meegenomen.  
 


