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Beste familie en vrienden, 
 
Terwijl we uit Nederland berichten horen 
over herfst en zelfs sneeuw en ijzel, wordt 
het hier overdag warmer en hebben we 
regelmatig zo’n 30 graden op de 
thermometer. De regentijd is hier nu ook 
echt aangebroken. Vorige week veel, heel 
veel regen gehad, het leek toch haast op 
herfst in Holland. Maar sinds een aantal 
dagen begint het ’s ochtends weer met een 
stralend blauwe lucht. Meestal begint de 
lucht te betrekken rond een uur of 3, 4 in de 
middag en regent het dan tot in de nacht. 
Wel groeizaam weer: de tuinman heeft hier 
laatst kleine kalebasplantjes gepoot en de 
eerste bloemen zitten er al in. Verder is het 
hier nu de tijd van lychees en perziken. 
Vooral lychees worden hier heel veel 
gegeten, overal op straat vind je de schillen 
en pitten terug. 

 
HoverAid 
Jeroen is net weer terug van een trip naar 
Beroroha. Samen met drie anderen heeft hij 
de hovercraft opgehaald. Deze moest terug 
naar Tana omdat het weer tijd is voor groot 
onderhoud. Ze zijn een week weggeweest. 
De reis heen en terug kostte meer tijd deze 
keer, omdat ze heen een trailer achter de 
auto hadden, beladen met vaten met zo’n 
800 liter brandstof, die alvast opgeslagen 
werd in Beroroha. En terug lag de hovercraft 

natuurlijk achterop. 
Nu het regentijd is, 
moet er vaak 
uitgestapt worden 
om te controleren 
hoe diep de kuilen 
in de weg zijn die 
vol water staan. En 
regelmatig moet de 
lier erbij gepakt 
worden om de auto 
weer los te krijgen.   

De derde week van december is Jeroen 
opnieuw weg, nu naar Ankavandra. Dat ligt 
ten westen van Tana en is een ander, zeer 
geïsoleerd gebied. Sinds kort ligt de tweede 
hovercraft daar en in december worden er 
een aantal mensen van diverse organisaties 

door MAF ingevlogen, om het gebied verder 
te verkennen. Het is dus belangrijk dat 
HoverAid daarbij aanwezig is, om te laten 
zien welke diensten ze kunnen aanbieden. 
Daarnaast is er nog meer dan genoeg werk: 
auto’s, hovercraft en trailer vragen om groot 
onderhoud; de werkplaats moet grondig 

verbouwd worden om het een beetje 
werkbaar te laten zijn en om de brug die we 
uit Nederland hebben meegenomen te 
kunnen installeren. Bovendien is er een 
nieuwe werknemer aangenomen: Joep, het 
broertje van José (chauffeur van HoverAid). 
Jeroen zal hem verder opleiden tot monteur. 

 
Wycliffe 
Joanne is in oktober twee weken naar 
Tulear geweest, waar deze keer wel acht 
vertaalteams (zo’n 35 vertalers) bij elkaar 
gekomen waren om samen met consultants 
hun vertaling tot nu toe 
te controleren. 
Dat gebeurt op basis 
van een terugvertaling 
in het Frans. Joanne 
werkte opnieuw met 
het team van de 
Betsimisaraka 
Avaratra, afkomstig 
van de oostkust. 
Opnieuw bleek hoe 
moeilijk verschillende gedeelten zijn van 
Lukas 1 en 2. De eerste vier verzen van dit 
boek bijvoorbeeld vormen oorspronkelijk 
één hele lange zin, waarin een heleboel 
informatie staat. En wat te denken van de 
lofzang van Zacharias, de lofzang van Maria 
en de profetie van Simeon? 
Bemoedigend voor iedereen was het feit dat 
het Lukas-evangelie in het Masokoro nu 
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gedrukt en in boekvorm beschikbaar is, en 
de eerste positieve reacties waren inmiddels 
binnen. 
Tegenslag was er ook, opnieuw in de vorm 
van ziekte en overlijden. Defisy, een jonge 
vertaler, werd evenals in maart, naar huis 
geroepen. De vorige keer was zijn moeder 
overleden, nu zijn zus. En in de afgelopen 
jaren zijn zijn vader en broer ook al 
gestorven. Zijn familie legt de schuld 
daarvan bij hem, vanwege zijn 
betrokkenheid bij het bijbelvertaalwerk. Zelf 
kon hij gelukkig getuigen dat hij, hoewel hij 
uit nieuwsgierigheid begonnen was met dit 
werk, inmiddels een overtuigd christen is 
geworden en dat Jezus nu zijn enige 
houvast is. Een andere vertaler werd in de 
eerste week ernstig ziek, een combinatie 
van malaria en bilharzia, twee veel 
voorkomende ziektes hier. Op een gegeven 
moment was hij zo ziek dat er gevreesd 
werd voor zijn leven en als hij thuis in zijn 
dorp was geweest, was hij zeker overleden. 
Gelukkig reageerde hij uiteindelijk goed op 
de medicijnen.  
 

En verder� 
En verder staat het leven nog veel in het 
teken van taalstudie. De kinderen krijgen nu 
vier keer in de week bijles: twee keer op 
school en twee keer thuis. Joanne gaat nog 
steeds drie keer in de week naar haar 
Malagasy les en hoopt dat in januari uit te 
breiden naar vijf keer per week. En Jeroen 
begint komende maand met een intensieve 
cursus Engels bij MAF. 
De kinderen hebben het regelmatig nog 
moeilijk met het feit dat ze nauwelijks Frans 
kunnen praten. Ilse en Jiska hebben wel 
aansluiting op school, maar omdat ze nog 
maar een kleine woordenschat hebben, 
kunnen ze zelf weinig zeggen, waardoor ze 
zich toch enigszins buitengesloten voelen. 
Wel merken we dat ze al veel meer 
begrijpen dan in het begin. We hopen echt 
dat met een maand of twee ook het praten 
een stuk makkelijker zal zijn.  
 
Inmiddels hebben we ook twee 
verjaardagen achter de rug. Het is geweldig 
hoeveel kaarten we daarvoor hebben 
ontvangen, hartelijk dank! Chiel heeft z’n 14

e
 

verjaardag met een paar Nederlandse 
vriendjes op de kartbaan gevierd, Jiska’s 9

e
 

verjaardag hopen we na de kerstvakantie te 
vieren met een feestje. 

 
In de kerstvakantie 
hopen we dan te 
verhuizen naar ons 
eigen huis! We hebben een huis gevonden 
hier in dezelfde buurt. Het is groot genoeg 
(vijf slaapkamers!), met een grote tuin. 
Eindelijk zullen we dan een plek voor 
onszelf hebben en kunnen we dan alle 
dozen echt gaan uitpakken. In de volgende 
nieuwsbrief hopen we jullie foto’s ervan te 
kunnen laten zien. 
 
Gebedspunten 
We vragen gebed voor: 
- de kinderen: dat het met de taal steeds 
beter mag gaan; 
- het werk van HoverAid: dat ook in 
Ankavandra de diverse organisaties gebruik 
willen gaan maken van de hovercraft ten 
gunste van de bevolking daar die tot nu toe 
nauwelijks toegang heeft tot o.a. 
gezondheidszorg. Bovendien is er sinds kort 
een vacature van directeur HoverAid 
Madagascar. We bidden dat er snel een 
geschikt iemand gevonden wordt.  
- alle vertalers van het Lucasproject, en met 
name voor Defisy. 
 
We danken God: 
- dat we een huis hebben gevonden; 
- dat we allemaal in goede gezondheid zijn. 
 
We wensen iedereen goede kerstdagen en 
een gezegend 2009 toe! 
 
Jeroen, Joanne, Chiel, Ilse en Jiska 
 
NB: De GZB stelt ons in staat de nieuwsbrief 
per post te versturen. Vandaar dat u deze 
brief nu in gedrukte vorm ontvangt, ook al 
hebt u destijds aangegeven hem per mail te 
willen krijgen. 
 
Contact 
Ook na onze verhuizing blijft ons postadres: 
MAF Madagascar 
c/o Van der Vlist 
BP 132 
Ivato Aéroport  
Antananarivo 105 
Madagaskar 
 
Ons mailadres: j.vandervlist@12move.nl 


