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Voorwoord 
 
 
Het is bijna weer zover, de jaarlijkse verkoping ten bate van Stichting 
Zendingsondersteuning Suriname om financieel bij te dragen aan het werk 
van familie Bijkerk – Voogd in Suriname. Al voor de 7

e
 keer wordt op de 

zaterdag voor Pinksteren een rommelmarkt/verkoping gehouden, al is het 
nu wel op een nieuwe verkooplocatie.  
 
Als Thuisfrontcommissie en familie mogen we in verwondering terugzien 
op de vorige verkopingen wat betreft de komst van velen, wat o.a. een 
gevolg was van de uitgave van het 1

e
 sponsorboekje. We zijn ook dankbaar 

voor de hulp van betrokken vrijwilligers, de onderlinge ontmoetingen en 
de prachtige opbrengsten.  
 
D.V. 3 juni bent u van harte welkom op Dijkstelweg 28a van 10.00 – 14.30 
uur. Op het terrein van Bloem- en Groencentrum Ouddorp wordt een 
breed assortiment van nieuwe en tweedehands artikelen aangeboden.  
Tip: breng zelf uw tassen mee. Uw auto of fiets kunt u parkeren langs de 
Dijkstelweg of de Kelderweg. Graag de aanwijzingen van de 
parkeerwachters opvolgen. We hopen op een goede en gezegende dag 
met en voor elkaar. 
 
Met de uitgave van dit sponsorboekje wordt bekendheid gegeven aan de 
verkoping, alsmede aan het zendingsondersteunend werk dat familie 
Bijkerk – Voogd in Suriname mag verrichten. We mogen weten dat God 
hen riep tot deze dienst in Zijn Koninkrijk. U vindt een prachtig 
ooggetuigenverslag uit een Surinaamse krant over het werk van Andy als 
piloot van een medische vlucht. Ook vragen we op deze wijze uw aandacht 
voor de financiёle ondersteuning van familie Bijkerk, die noodzakelijk is 
vanwege de gestegen kosten van hun levensonderhoud, veroorzaakt door 
de economische crisis in Suriname. 
 
Wilt u meer lezen over familie Bijkerk - Voogd, kijk op www.szos.nl.  
Ook kunt u zich daar aanmelden als nieuwsbrieflezer en / of donateur. Van 
harte aanbevolen!  
  



We bevelen Andy, Jacoline en hun kinderen aan in uw voorbede en hopen 
op uw financiële bijdrage. Bijzonder is het dat u familie Bijkerk op de 
verkoping kunt ontmoeten, omdat ze in Nederland zijn voor hun 2-
jaarlijkse verlofperiode.  
 
Wij willen langs deze weg alle adverteerders en sponsors bedanken, 
alsmede de bedrijven, die een bijdrage leveren aan de verkoping.  
In het bijzonder dank aan dhr. A. v.d. Pol van Bloem- en Groencentrum 
Ouddorp voor het beschikbaar stellen van het winkelterrein. 
 
Namens de Thuisfrontcommissie van Stichting Zendingsondersteuning 
Suriname,  
 
Anja Voogd 



  

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

Oproep vrijwilligers 
  
Wie wil zich als vrijwilliger inzetten voor onze stichting? Geef je snel op via 
www.szos.nl! 



Sponsoren 
 
 

 Bestelbus met kar en de Partytent - De Branding BV / JARO 

grondwerken en kraanverhuur uit Ouddorp 

 Bloemen - Bloemenkwekerij Klepper uit Ouddorp 

 Boeken - Boekhandel Akershoek uit Ouddorp 

 Boerenkaas - Kaasboerderij Van Schaik uit Stellendam 

 Catering - Jumbo Sperling uit Ouddorp 

 Evenementenverzekering - John P. de Wit uit Stellendam 

 Fruit - Landwinkel Keizer uit Stellendam 

 Kibbeling - Vishandel Gebr. Sperling uit Ouddorp 

 Melkboer Hameeteman uit Ouddorp 

 Oliebollen, eierkoeken en bolussen - Bakker Dam uit 

Stellendam en Bakker Akershoek uit Ouddorp 

 Outletkleding - Rosedale uit Barneveld 

 Pannenkoekenmeel - Molen de Hoop uit Ouddorp 

 Planten - Bloem- en Groencentrum uit Ouddorp 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Assortiment verkoping 

 

Bloemen en planten 
 

 Voor uw tuin, terras of balkon: geraniums en perkplanten 
van Bloem- en Groencentrum uit Ouddorp.  

                          

 

 

 

 

 

 

 Bloemen, o.a. prachtige pioenrozen van Kwekerij Klepper 

uit Ouddorp. 
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Boeken 

 Nieuwe boeken van boekhandel Akershoek uit Ouddorp  

 Veel tweedehands boeken.  

Dus voor elk wat wils! 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeauartikelen 

 Voor fotokaarten, snoeprollen en cadeauartikelen bent u bij 

de verkooptafel van de Thuisfrontcommissie aan het goede 

adres!  
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Etenswaren 

 Uit de bakkerij van Akershoek (Ouddorp) en Dam 

(Stellendam): oliebollen, eierkoeken en bolussen naar 

Ouddorps recept. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heerlijk ambachtelijke boerenkaas van Kaasboerderij J. van 

Schaik uit Stellendam. 
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 Koffiehoek voor een heerlijk kopje koffie /thee met 

zelfgebakken cake of limonade.  

                         

 

 

 Pannenkoekenmeel van Korenmolen ‘De Hoop’ uit 

Ouddorp. 

                                                           

 Kraam van Familie Akershoek met o.a. zelfgemaakte 

groenten- of tomatensoep en speltboterkoek. 
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 Kraam van familie Slingerland / Krijger uit Goedereede en 

Ouddorp met o.a. speelgoed, jam, cake en snoep. 

                                                                

 

 Kraam van familie Pikaart met zelfgemaakte kaarten, 

koekjes en arretjescake. 

 

 
 

 

 Vers gebakken pannenkoeken (bestellen kan ook vooraf bij 

fam . A. Voogd 0187-681620) 
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 Van een tussendoortje tot een gezonde maaltijd: voor uw 

dagelijkse portie groenten en fruit kunt u deze dag terecht 

bij de kraam van Landwinkel Keizer uit Stellendam.  

                    

 

 

 

 

 

 Voor de visliefhebber is er deze dag vers gebakken 

kibbeling  van Vishandel Sperling uit Ouddorp en vers 

gebakken vis van Kees Grinwis. 

 

 

  



Tweedehands artikelen 

 Rommelmarkt. Een aantal maanden voor de verkoping is al 

gestart met het inzamelen van rommelmarktspullen in 

Leerbroek en Ouddorp. Voor kleine prijsjes is een groot 

assortiment aan tweedehands spullen te verkrijgen.  

 

Kleding 

 Dames opgelet! De vertrouwde outlet-kleding van Rosedale 

uit Barneveld voor kleine prijsjes.  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Over de SZOS  

 
 
Het land Suriname 
Suriname hoort bij Zuid-Amerika, ligt tussen Frans-Guyana en Guyana en 
maakt deel uit van het subtropische Amazonegebied. Het land is een 
smeltkroes van culturen. De bevolking is samengesteld uit Afrikanen, 
Aziaten, Europeanen en natuurlijk de inheemsen, de oorspronkelijke 
bewoners die Indianen worden genoemd. Zij wonen vooral in het zuiden 
van Suriname. Hoewel het onderwijs in het Nederlands is, wordt op straat 
voornamelijk Sranan-Tongo gesproken. De stammen in het binnenland 
spreken hun eigen talen. 

 
Geroepen naar Suriname 
Vanaf 2011 wonen Andy en Jacoline in Suriname. Ze zijn voor onbepaalde 
tijd door God geroepen om zich samen met hun gezin te geven in de dienst 
van de Heere. Andy dient MAF-Suriname als directeur en piloot. Jacoline 
geeft Bijbelonderwijs in Paramaribo en in Indianendorpen in het 
binnenland. De werkzaamheden van Andy als directeur zijn het 
leidinggeven aan het team, beleid ontwikkelen, de PR en de voorbereiding 
en de organisatie van projecten en Bijbelconferenties. Als piloot maakt hij 
vluchten naar het binnenland voor kerk en zending, medische hulp en 
gemeen-schapshulp, het leggen en onderhouden van contacten, het 
geven van Bijbelonderwijs en het bieden van praktische hulp. 
 
Stichting SZOS 
Stichting Zendingsondersteuning Suriname (SZOS) is opgericht om Andy 
en Jacoline uit te zenden en zendingsgerelateerde projecten in Suriname 
te ondersteunen. 
 
Projecten 
SZOS steunt projecten waaraan 
Andy en Jacoline werken, zoals 
Bijbelonderwijs- en vertaling, 
kledingverspreiding en het 
vertalen van kinderbijbels in de 
twee Indianentalen Wayana en 
Trio. 
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Overige sponsoren 
 

 Administratiekantoor Tanis - Ouddorp 
 

 De Branding B.V. – Ouddorp 
 

 2e-hands kinderkleding - Cathalijne - Ouddorp 

 Hartje Holland - Ouddorp 
 

 Hoedenhuijs Josephine - Middelharnis 
 

 Hoek Houthandel - Ouddorp 
 

 JARO Grondwerken & Kraanverhuur - Ouddorp 
 

 Onderhoudstimmerbedrijf W. Meijer – Ouddorp 
 

 Keukenmontage - Stout Montage uit Ouddorp 

  

Iedereen die op wat voor manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan de SZOS Verkoping te 

Ouddorp, hartelijk dank! 





  



 

 

 

 

 

 

 

 

Slangenbeten, pistoolschoten, kettingzaagverwondingen en 
hoogzwangeren aan boord. Daar waar wegen en ziekenhuizen 
ontbreken, vliegt de christelijke zendingsorganisatie Mission 
Aviation Fellowship (MAF) Suriname binnenlandbewoners in 
nood naar Paramaribo. Onlangs nam directeur en piloot Andy 
Bijkerk Parbode mee tijdens een emergency flight naar het 
verafgelegen Triodorpje Amatopo aan de Corantijnrivier. 

Er is weinig informatie en weinig tijd. Een van de drie vliegtuigjes van MAF 
staat al gereed in de hangaar, dat straks 320 kilometer heen, en dezelfde 
afstand terug zal vliegen tussen Zorg en Hoop en Amatopo. Een dorp waar 
slechts een paar inheemse families wonen en minimale medische zorg 
beschikbaar is. Het enige Wat Bijkerk weet is dat een dorpsbewoner 
ernstige brandwonden heeft opgelopen en zo spoedig mogelijk naar het 
ziekenhuis in de stad meet. 



Zonder het vliegverkeer zou de binnenlandbewoner verstoken zijn van 
spoedeisende hulp. “We gaan twee uur vliegen over de jungle naar het 
zuidwesten van ons land”, wijst Bijkerk aan op een kaart. Vlak naast het 
dorpje ligt op loopafstand een airstrip. Het is een van de vijftig 
landingsbanen in het binnenland, waar het achtpersoonsvliegtuigje kan 
landen. Achterin het vliegtuig is alvast een liggedeelte vrijgemaakt voor de 
patiënt. An van lmmerseel, arts bij de Medische Zending (MZ), neemt een 
plaats daarnaast in, zo dicht mogelijk bij de patiënt, zodat ze de nodige 
hulp kan verlenen. “Ik hoop dat de patiënt niet veel zorg nodig heeft, want 
die ruimte is er eigenlijk niet.” Hoewel alles halsoverkop moet gebeuren, 
lijken de specialisten er door hun dosis ervaring niet gestrest van te raken. 
Voor Bijkerk is het christelijk geloof een belangrijke basis voor zijn werk. 
Het geeft hem rust en vertrouwen in zijn beroep als directeur en piloot. Als 
iedereen gereed zit met koptelefoon op en gordel om, neemt Bijkerk eerst 
een moment van stilte. Zoals bij iedere voorafgaande vlucht van MAF sluit 
de piloot zijn ogen en vouwt hij zijn handen samen om een kort gebed uit 
te spreken. “Heer, dank U dat Wij samen zijn gekomen voor een nieuwe 
vlucht naar het binnenland. Voordat wij vertrekken, vraag ik U om Uw hulp 
en ontferming over de patiënt. Zegen hem. Leid ons veilig naar Amatopo 
en breng ons ook veilig terug in Paramaribo. Dit vraag ik in Uw naam. 
Amen.’ 

Noodhulp en politochten 
MAF vliegt naar zo’n vierduizend bestemmingen in 133 landen. De eerste 
pijler van de organisatie is kerk en zending. De stichting ziet het als haar 
taak om mensen in geïsoleerde gebieden van de wereld het christelijk 
evangelie te brengen. MAF vliegt zendelingen en Bijbelvertalers naar 
inlandse dorpen, transporteert Bijbels, vliegt naar lokale kerken en brengt 
dorpsbewoners naar Bijbelconferenties. De tweede pijler richt zich op 
medische hulp. In Suriname is die in het binnenland in handen van de 
Medische Zending, die zo’n 56 poli’s heeft, verspreid over het binnenland. 
Een aantal inlandse dorpen heeft wel een eigen kliniek Voor advies, 
eenvoudige medische handelingen en medicijnen. De laatste pijler is 
gemeenschapsontwikkeling. Door onderzoeksteams, ministeries, 
transporteren van bouwmaterialen, schoolboeken en leerkrachten naar 
hun bestemming te vliegen, levert MAF een bijdrage aan de opbouw van 
lokale gemeenschappen in moeilijk bereikbare gebieden. “We vliegen nu 
zo’n 2,5 kilometer boven de grond richting het zuidwesten”, legt de piloot 
uit. Het is een uniek uitzicht vanuit de lucht, dat bestaat uit mist, 



plaatselijke regenbuien en de felle zon die schijnt op de eindeloze jungle 
die Suriname rijk is. Door een waas van nevels zijn de Raleighvallen en 
Voltzberg in de verte zichtbaar. Regelmatig communiceert Bijkerk via zijn 
microfoon met zijn collega’s in de lucht en op de grond. Tussendoor 
noteert hij regelmatig gegevens van de vlucht. “MAF doet eigenlijk twee 
soorten medische vluchten in samenwerking met de MZ: de onverwachte 
emergency flight, die wij nu doen, en geplande politochten. Ik wenste net 
een collega succes, die nu op politocht gaat met een arts.” Bij een 
emergency flight moet MAF een vliegtuig inzetten als ambulance. Dit start 
altijd met een telefoontje vanuit een poli van het binnenland naar de 
radiokamer in de stad van de MZ. Een gezondheid assistent in het 
binnenland moet samen met een medewerker van de radiokamer de 
situatie inschatten. Als er besloten wordt dat de patiënt naar de stad moet 
komen, stuurt een medewerker uit de radiokamer de boodschap door naar 
de MAF, met de vraag of het mogelijk is om zo snel mogelijk een vliegtuig 
voor te bereiden om naar het binnenland te vliegen. Bij groen licht moet 
MAF zo snel mogelijk een vliegtuig gereedmaken. De nodige spullen zoals 
medicijnen moeten mee. Bijkerk: “We proberen in de korte tijd dat er 
gehandeld moet worden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de 
patiënt. Het is bijvoorbeeld goed om van tevoren te weten of hij of zij moet 
liggen of zitten. ”Vervolgens stuurt de MZ een medewerker naar de MAF. 
Binnen een kwartier tot een half uur vliegt diegene samen met de piloot 
naar de patiënt. Op de terugweg worden de situatie en het tijdsbestek 
meteen doorgegeven aan de collega’s op de grond bij de MAF, zodat zij zo 
snel mogelijk kunnen communiceren met de MZ, om een ambulance te 
regelen die de patiënt na landing in de stad naar het ziekenhuis zal 
vervoeren. Ieder jaar Worden er op die manier zo’n tweehonderd patiënten 
vervoert. Alle noodvluchten en politochten worden bekostigd door de MZ, 
die overheidssubsidie krijgt. Deze vlucht naar Amatopo kost in totaal 1342 
US-dollar, een speciaal tarief. “Een politocht gaat-weer heel anders, 
omdat die gepland is. Bij zo’n tocht gaan we samen met een arts zo’n twee 
tot drie dorpen langs op één dag, waarbij veel inlandse dorpsbewoners, die 
medische hulp missen, op een spreekuur kunnen komen. Dit duurt meestal 
een dag. Heel af en toe verblijft een arts meerdere dagen in een dorp, 
maar wij vliegen altijd na een dag terug naar de stad om nieuwe 
medicijnen op te halen.” De MZ transporteert met MAF personeel, 
medicijnen, medische middelen en voedsel naar dorpen. In totaal vliegt 
MAF Suriname zo’n honderd tot honderdvijftig uren per maand, zeven 



dagen in de week. Tien tot twintig vlieguren zijn bestemd voor 
kerkenwerk. De rest is bijna allemaal medisch gericht.  

 

Brandwonden  
Het vliegtuig nadert de Corantijnrivier. Bijkerk bereidt zich voor op de 
landing bij de airstrip van Amatopo. “Kijk, daar is het dorpje. Piepklein”, 
wijst de piloot door het raampje. Nadat we kilometers lang alleen over 
bossen en rivieren hebben gevlogen, verschijnt uit het oerwoud plotseling 
een Triodorp, gelegen op een heuvel langs het water. Enkele huisjes 
vormen een gehucht dat in de machtige natuur gemakkelijk over het 
hoofd gezien wordt. Bijkerk neemt een linkse bocht over de rivier langs 
Amatopo, en landt rustig en veilig op de airstrip. Het is een landingsbaan 
zonder asfalt, geflankeerd door bos. Een lang pad leidt naar Amatopo. Een 
klein bordje geeft aan welke locatie dit is. De zon schijnt fel. Een groepje 
van vijf familieleden met bedrukte gezichten komt aangelopen. In hun 
midden helpen ze een strompelende jongen vooruit. Een groot verband 
om zijn hoofd beschermt de brandwonden en ook zijn linkerhand is 
volledig in het verband. Het is de zestienjarige Enesafe Elnase die door 
onder anderen zijn opa Panekke, het dorpshoofd, wordt ondersteund. Ze 
lijken bezorgd en overrompeld door de heftige situatie, maar zijn niet in 
paniek. Enesafe zelf houdt zich volledig stil, toont weinig emoties en laat 
het allemaal gebeuren. Haastig stapt arts Van Immerseel uit om hem te 



begeleiden. Ook Bijkerk springt bij om Enesafe het vliegtuigje in te helpen. 
De jongen verroert zich niet en lijkt kalm, hoewel aan zijn nek te zien is dat 
hij akelig verwond is. Het neerliggen gaat soepel, maar zijn hoofd moet hij 
omhooghouden om zijn nek te niet te bezeren. “Hier, drink maar iets”, 
zegt Van Immerseel. Ze geeft Enesafe een flesje water, terwijl Bijkerk alle 
gegevens aan opa Panekke vraagt. Hij is de enige van de familieleden die 
Nederlands spreekt. Ook hij vliegt straks mee naar Paramaribo om de 
jongen te begeleiden. “Tijdens het koken is er een ongeluk gebeurd”, 
vertelt Panekke. “Een grote pan met heet water en eten is gevallen en 
raakte Enesafe.” Bijkerk maakt de gordels vast en vult de papieren van de 
patiënt in. Het is tijd om terug te vliegen. Immerseel stapt in en neemt 
plaats naast Enesafe. Panekke vindt een plekje achterin het vliegtuig, 
terwijl hij zijn kleinzoon met een gespannen blik in de gaten houdt. Bijkerk 
zorgt ervoor dat het vliegtuig binnen een kwartier terugkeert naar 
Paramaribo. “We zitten in de lucht”, meldt Bijkerk zijn collega’s op Zorg en 
Hoop. “Half vier zijn we terug, en dan moet er een ambulance klaarstaan.” 
Het hele proces verloopt stabiel, snel en gecontroleerd. De specialisten, 
maar ook de patiënt en zijn opa die hem begeleidt blijven kalm. Tijdens de 
terugvlucht staart Enesafe voor zich uit. Af en toe maakt hij oogcontact 
met zijn opa. Beiden hebben nog weinig gezegd.  

Rottende voet  
Maar zo rustig zoals deze situatie gaat het er niet altijd aan toe, meent 
Bijkerk. In de zes jaren dat hij als piloot werkt bij MAF Suriname heeft hij al 
heel wat bizarre complicaties aan boord gehad. Een 
jongeman had zijn voet verwond aan een grasmaaier, 
waardoor hij naar Paramaribo moest om de voet, die 
was begonnen te rotten, af te laten zetten. De jongen 
stribbelde tegen. Eenmaal bij aankomst in het 
ziekenhuis was hij stiekem gevlucht met zijn rottende 
voet. Toen mensen hem terug hadden gebracht moest zijn voet alsnog 
worden geamputeerd. “Ik kom ook weleens patiënten tegen die zijn 
beschoten op de goudvelden. Daar is vaak ruzie over de winst van goud, 
wat soms eindigt in een schietpartij.” Soms zijn de situaties zo ernstig dat 
patiënten uiteindelijk toch overlijden in het ziekenhuis. “Vervolgens moet 
ik hen opnieuw meenemen, maar dan in een lijkkist, terug naar het 
binnenland.” Ook heeft een keer aan boord een spontane bevalling 
plaatsgevonden, waarbij het kind doodgeboren werd. Dat waren heftige 
situaties die een diepe indruk hebben achtergelaten bij de piloot. “Het is 



dubbel, want ik heb veel compassie voor de patiënten. Maar ik moet mijn 
emoties ook kunnen uitschakelen. Wat er achter mij gebeurt in het 
vliegtuig moet ik kunnen parkeren, om professioneel te kunnen vliegen. 
Het is belangrijk dat ik mijn hoofd bij het vliegen houd, zodat iedereen 
veilig aankomt.” Hoewel de directeur veel heftige situaties tegenkomt in 
zijn werk, overheerst bij hem de vreugde om levens te helpen redden. “Ik 
ben ontzettend dankbaar dat ik dit werk kan doen, want ik zie dat het zo 
nodig is. Het had heel anders at kunnen lopen met Enesafe als hij in het 
dorp was gebleven met een kwakzalver. Hij moet gewoon goede medische 
zorg krijgen.”  

Roeping  
Zes jaar geleden verhuisde de directeur van Nederland naar Suriname om 
dit werk te kunnen doen. Een uitgezondene bij MAF krijgt geen salaris, 
maar moet zelf geld werven. En dat is een levensveranderende stap 
geweest voor Bijkerk en zijn familie. “In Nederland had ik zekerheden zoals 
een mooi huis, goede baan, een eigen vliegtuig en vrouw en kinderen die 
ook hun leven hadden opgebouwd in Nederland. Totdat ons 
langzamerhand duidelijk werd dat God ons riep om voor MAF te werken.” 
Hij ervoer in allerlei aspecten van zijn leven dat God hem vroeg om naar 
Suriname te komen. “Bizar. Mijn vrouw en ik kregen ook apart van elkaar 
de vraag van God om mijn eigen vliegtuig te verkopen. Daarmee raakte Hij 
mij diep in de kern, om zo’n dierbaar bezit at te staan. Toen we besloten te 
emigreren waren alle veiligheden ineens weg. Maar nu ik leef van alles wat 
God mij geeft, ben ik nooit iets tekort gekomen.” Samen met negen 
collega’s vormt hij het personeel van MAF Suriname, waaronder zich nog 
twee piloten bevinden. Er zijn vier uitgezondenen vanuit MAF Nederland 
en MAF USA, en zes Surinaamse medewerkers. Het gaat goed met het 
bedrijf. Een zegen van God, vindt Bijkerk.  



“Hoewel Suriname in een crisis, gaat het wel goed met MAF. We hebben 
een tijd geleden zelfs een vliegtuig gedoneerd gekregen van een anonieme 
donateur.” Sinds kort volgt hij samen met andere MAF-piloten een 
medische opleiding met middelen uit een fonds in Nederland. Door deze 
cursus krijgen ze enige basiskennis van EHBO. Als 
piloot merkt Bijkerk namelijk dat hij soms meer 
zou willen weten en kunnen op medisch gebied. 
“MAF is eigenlijk alleen een vliegende ambulance, 
maar van het medische weten we niet veel at, 
terwijl onze handen ook kunnen Worden ingezet. Voor ons is het ook 
relevant en belangrijk om te weten hoe een patiënt onderweg verzorgd 
moet Worden. Hoe moeten we iemand die gewond is precies vervoeren, 
zittend of liggend? En als we hoog in de lucht vliegen is er minder zuurstof. 
Maar lager vliegen zorgt voor meer turbulentie. Wat is beter? Daarnaast 
wil ik meer weten van medicatie, leren om patiënten uit een vliegtuig te 
tillen, en misschien wel in de toekomst een infuus aan boord assisteren en 
het inbrengen van sondevoeding. Ik noem maar een paar dingen. Alleen al 
wéten hoe zulke dingen werken is belangrijk.” Crisis Maar door de ernstige 
recessie in ons land is de medische hulp in het binnenland stevig onder 
druk komen te staan. Waar eerst maandelijkse politochten plaatsvonden, 
gebeurt dat nu nog maar mondjesmaat. Sinds april 2o16 zijn het aantal 
tochten en emergency flights sterk verhinderd. De medische vluchten van 
MAF Worden namelijk bekostigd door de MZ. Maar de overheid moet nog 
een flinke financiële achterstand inhalen bij de MZ, waardoor de medische 
hulp op een laag pitje staat. Bijkerk komt al jaren bijna iedere dag in het 
binnenland en ziet welke impact dit heeft op de gemeenschap. “De meest 
basale dingen zijn er niet meer te krijgen. De aanvoer van medicijnen is 
gering. Er is nauwelijks contact meer met familie in de stad. Het goede 
systeem is onder druk gezet door gebrek aan geld”, vertelt Bijkerk, terwijl 
hij het vliegtuig nog iets meer laat stijgen, zodat hij boven de wolken 
vliegt. Door de crisis zijn MAF en de MZ genoodzaakt om alleen in uiterste 
gevallen te vliegen, terwijl er vele ernstige gevallen zijn. “En dat doet 
zeer.” Een manier om meer geld te verdienen is commercieel vliegen, 
noemt Bijkerk. Momenteel is MAF bezig om een nieuwe vliegvergunning 
aan te vragen. Maar door de nieuwe regelgeving is het zo dat MAF, hoewel 
die een stichting is, toch een commerciële vergunning moet aanvragen. En 
dat betekent dat MAF dan ook commerciële vluchten kan aanbieden. 
“Eigenlijk is dat niet ons doel. Ons hoofddoel is onze drie pijlers nastreven. 
Maar door deze situatie kunnen WE dus ook mensen tegen betaling 



meenemen, zodat we meer verdienen, en ons hoofddoel nog meer kunnen 
bewerkstelligen. We kunnen dit zien als middel”, vertelt Bijkerk, terwijl hij 
opnieuw communiceert met zijn collega’s op de grond. Het vliegtuig 
nadert Paramaribo, en Bijkerk maakt zich klaar om te landen. “In het 
binnenland kent iedereen ons, maar in de stad bijna niemand”, lacht de 
piloot. “Daar moeten we wel nog iets aan veranderen, want we willen 
graag dat kerkelijke gemeenten van ons werk at weten. Als kerkelijke 
gemeenteleden nodig naar het binnenland moeten, kunnen ze met vijftig 
procent korting met ons mee vliegen.” Na twee uur is de noodvlucht ten 
einde. De ambulance Staat al klaar in de hangaar van MAF. Bij de landing 
wordt er opnieuw snel gehandeld. Enesafe wordt uit het vliegtuigje getild 
door Immerseel en Bijkerk, en begeleid naar de ambulance van de MZ, die 
niet ver verwijderd klaarstaat. De ambulance zal de zestienjarige patiënt 
uiteindelijk naar de ' spoedeisende hulp brengen. Opnieuw is er noodhulp 
in de lucht verricht. Iets Wat bijzonder blijft om mee te maken, vindt de 
directeur. “Hoewel ik bijna iedere dag vlieg, besef ik dat het bijzonder is 
om een schakeltje te zijn in zo’n proces. Soms zie ik een bizar schouwspel 
in de lucht, van allerlei regenbogen door elkaar, onder, boven en naast mij. 
Dan herinnert God mij er weer aan dat we omringd zijn door Zijn liefde, die 
aan ons, mensen, denkt.” 

 

 

  



  





  


