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MAF: vliegen voor hulporganisaties op moeilijk bereikbare plekken 
 
 

 
 
Recent heeft onze club Ermelo-Putten een zeer interessante lezing gekregen van 
Joost Bijl, die ons heeft meegenomen in de wereld van de MAF, Mission Aviation 
Fellowship. 
 
De MAF is na de 2e wereldoorlog door ex vliegeniers opgericht vanuit het idee met 
hun vliegervaring bij te dragen aan een betere wereld en dat vanuit een christelijke 
gedachtegang. 
 
Joost verwoordt dat de doelen van de MAF en de Rotary niet veel van elkaar 
verschillen. Beiden willen bijdragen aan een mooiere samenleving. 
 
Met behulp van een presentatie ondersteund met filmpjes geeft Joost een beeld van 
het werk dat de MAF verricht. We zien hierbij onbereikbare gebieden, armoede, 
gebrek aan zorg en dankbaarheid. 
De diverse locaties, waar MAF op vliegt, beschikken niet over een goede 
infrastructuur, hebben geen geasfalteerde wegen of helemaal geen wegen en daarbij 
kan het ook zo zijn dan bestaande wegen door regentijd helemaal niet begaanbaar 
zijn. Daardoor zijn b.v. medisch posten nauwelijks via de grond te bevoorraden of 
kunnen ernstig zieken niet met spoed getransporteerd worden: de vliegdiensten van 
MAF bieden dan een zeer welkome uitkomst! 
 
MAF heeft op dit moment 130 vliegtuigen in 30 landen, wereldwijd, operationeel. Zij 
biedt hulp aan meer dan 2000 hulporganisaties met vliegdiensten en 
communicatiemiddelen. Bij rampen waarbij alle communicatiemiddelen wegvallen 
kunnen zij mobiele satellietverbindingen tot stand brengen om snel met logistieke 
dienstverlening te kunnen starten. 
Op dit moment vindt ook veel werk plaats in Suriname, waar een deel van de 
bevolking in onbereikbare binnenlanden leeft. Een lopend project is daar ook een 
nieuwe (en grotere) hangar te bouwen op het kleine stadsvliegveld om de 
dienstverlening te kunnen blijven leveren. 
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Zij hebben meer dan 1200 medewerkers waarvan een derde van westerse komaf is 
en full time zijn uitgezonden. 
De full time vrijwilliger (denk aan vliegers, logistieke deskundigen, etc.) worden in 
principe  4 jaar uitgezonden en hebben na 2 jaar een periode van verlof (Het verlof is 
het afgelopen jaar door de pandemie ontregeld)  De full time vrijwilliger moet zelf 
voor sponsoren zorgen (crowdfunding) die zijn verblijf financieren.  De MAF 
ondersteunt - waar nodig - financieel en met regelingen om bv. een pensioen gat te 
dichten. Daarnaast is er een businessclub die veel activiteiten organiseert om 
inkomsten te genereren ter dekking van de niet personele kosten . 
 
De MAF ziet haar kracht vanuit haar christelijke identiteit. Zij ontvangt met name 
giften uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.  
Een van onze Rotaryclub leden is penningmeester van de MAF in Nederland. In 
Nederland verwerft zij gemiddeld 6 miljoen per jaar.  Wereldwijd heeft MAF een 
begroting van € 80 miljoen:  
- 60 % zijn giften, daarvan wordt de helft besteed aan uitgezonden medewerkers en 
de andere helft van de giften is voor projecten (zoals bv. de hangar in Suriname) 
- de overige 40% van de inkomsten komt uit betalingen voor verrichte 
werkzaamheden. Bv. het vliegen van mensen en middelen in kader van 
ontwikkelingssamenwerking en betaalt door overheden. 
 
De MAF Nederland is gestationeerd in Teuge. Om de MAF te ondersteunen worden 
daar allerlei activiteiten geïnitieerd, bv. bedrijfsuitjes met vliegen etc. waarmee geld 
ontvangen wordt om de inkomsten te genereren. 
Zij hebben een team van vaste medewerkers en landelijk vele vrijwilligers. 
 
Deze lezing gaf een boeiend inzicht hoe uniek het concept en dienstverlening  van 
MAF is.  
 
Op www.maf.nl vind je alle informatie. 
 

 

http://www.maf.nl/

