Suriname is gelegen in Zuid-Amerika tussen
Frans-Guyana en (Brits) Guyana in. Ten noorden
van Suriname ligt de Atlantische Oceaan en in
het zuiden grenst Suriname aan het Amazonegebied van Brazilië.



Over Suriname

ANTWOORDKAART



Ik machtig MAF Suriname om éénmalig/tot
wederopzegging* een bedrag van: ______
per maand/kwartaal/jaar* van mijn rekening
af te laten schrijven, t.g.v. MAF Suriname.

U behoudt het recht giften te laten terugbetalen binnen 8 weken na afschrijving
Naam:____________________________
(Dhr./Mevr./Fam.*)
Adres:____________________________
Postcode:__________________________
Woonplaats:________________________
Telefoon:__________________________
E-mail:____________________________
Nieuwsbrief per e-mail: ja/ nee *
Bank/giro: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ongeveer 80 procent van Suriname bestaat uit
oerwoud en is niet tot nauwelijks toegankelijk.
Suriname heeft een typisch tropisch regenwoudklimaat. Deze bestaat uit een korte en lange droge tijd en een korte en lange regentijd.
Suriname is een van de laagst bevolkte landen
ter wereld. Hoewel Suriname ongeveer vier
keer zo groot is als Nederland, wonen er slechts
ca. 500.000 mensen.
De bevolking van Suriname heeft een bijzondere samenstelling. Er leven veel verschillende
culturen in het land en ze kunnen het allen redelijk goed met elkaar vinden. De oorspronkelijke
bewoners van Suriname zijn de Indianen, die
vooral in het zuiden en zuidoosten leven. Verder
leven er onder andere: Creolen, Chinezen, Javanen en Hindoestanen.
De officiële taal in Suriname is het Nederlands.
Op straat wordt voornamelijk Sranan-Tongo gesproken. De stammen in het binnenland spreken hun eigen taal.

Datum: ____-____-________
Handtekening:______________________
* doorhalen wat niet van toepassing is

Surinaamse Zendings Vliegdienst
MAF Suriname
P.O. Box 2031
Zorg en Hoop Airport
Paramaribo, Suriname
info@maf.sr
www.maf.sr
(+597) 462101
Bankrekeningnr. DSB
Bankrekeningnr. DSB
Bankrekeningnr. RBC
Bankrekeningnr. RBC
Bankrekeningnr. RBC

US $ 97.59.484
SRD 55.48.705
EUR 1344.8329
US $ 1976.9637
SRD 1280.9349

Flying to serve

Wie we zijn
De 50-jarige Surinaamse Zendings Vliegdienst, ook bekend als MAF Suriname, is een
zelfstandige Surinaamse stichting, voortgekomen uit MAF USA en als filiaal nog steeds hiermee verbonden.
MAF Suriname is een non-profit vliegmaatschappij die opereert vanaf het vliegveld Zorg
en Hoop in Paramaribo.
We richten ons op de volgende 3 doelgroepen: Kerken en Zending, Medische hulp en
Gemeenschapsontwikkeling (Mission, Medical
Care en Community Development).
Ruim 90% van onze vluchten voeren we uit
voor deze doelen.
De overige 10% betreft een diversiteit aan
klanten, die met hun hoger vluchttarief financieel bijdragen aan de doelgroep Kerk en Zending.

Wat we doen
MAF vliegt voor:
Kerk en Zending
MAF vliegt met zendelingen en Bijbelvertalers, transporteert Bijbels, vliegt voor lokale
kerken en brengt de Indianen van en naar
Bijbelconferenties.
Medische hulp.
De medische zorg in het binnenland ligt in
handen van de Medische Zending (MZ).
MAF vliegt vrijwel alle vluchten van MZ.
Medische safari's
Naast de aanwezigheid van poliklinieken op
veel inlandse dorpen, zijn er artsen nodig
voor complexere medische handelingen.
MAF vliegt met deze artsen langs de dorpen.
Ambulancevluchten
Waar wegen en ziekenhuizen ontbreken, is
het vliegtuig de ambulance.

Het MAF-team bestaat uit 6 mensen: 4 lokale
mensen en twee Nederlandse piloten.

Richard, Martinus, Charlie, Martijn, Andy en Rinia

Personeel en medicijnen
MAF vliegt met medici, medicijnen, medische middelen en voedsel naar de afgelegen dorpen in het binnenland.
Gemeenschapsontwikkeling
MAF Suriname wil bijdragen aan de opbouw
van lokale gemeenschappen. Dit doet MAF
door het vliegen met onderzoeksteams, het
transporteren van o.a. bouwmaterialen,
schoolboeken en leerkrachten. Daarnaast
worden er vluchten uitgevoerd voor lokale
dorpen.

Vliegtuigen
Op dit moment vliegt MAF Suriname met
2 Cessna’s 206. Een 3e wordt gerenoveerd.
De vliegtuigen zijn geschikt voor het vervoeren van 400kg aan passagiers en/of bagage, kunnen landen op de kortste landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten.

Vlootvernieuwing nodig
Vanwege de veroudering van de huidige
vloot en anderzijds een constante groei in
de eerder genoemde 3 doelgroepen zijn we
toe aan een vlootvernieuwing. We hebben,
naast de gerenoveerde Cesnna 206, twee
Airvans GA8 aangeschaft. Zij lijken uitermate geschikt voor het uitvoeren van de MAFmissies. De oude Cessna’s worden verkocht.
De renovatie van de Cessna en de aanschaf
van de 2 Airvans is zonder middelen van
buitenaf voor onze organisatie onhaalbaar.
De totale kosten zijn 1.000.000 US dollar!
Hoewel MAF Suriname vanaf haar zelfstandigheid niet de luxe heeft gekend van donateurs, zoals alle andere MAF organisaties,
blijven we toch uitzien naar externe hulp.
Gods Koninkrijk moet ook nog in Suriname
uitgebreid worden! Doet u mee?

