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Detta är MAF!
MAF - Mission Aviation Fellowship, är 
ett annorlunda flygbolag, vars uppdrag 
är att flyga lätta flygplan i utvecklings-
länder, så att folk i avlägsna områden 
kan få den hjälp de behöver. 

Sedan 1945 har våra plan målmedvetet, 
år efter år, dag efter dag, förmedlat 
hjälp och hopp till utsatta människor. 
Med vår kristna grundsyn som drivkraft 
blir vi dagligen påminda om den nytta 
och glädje våra plan förmedlar. 

Var tredje minut startar eller landar ett 
MAF-plan någonstans i världen. Dessa 
flygningar möjliggör ett ytterst viktigt 
arbete som genomförs av många ut-
vecklings-, hjälp-, och missionsorgani-
sationer, lokala församlingar och andra 
nationella grupper. Medicin, sjukvårds-
team, ambulansflyg och katastrofhjälp 
når ut till många behövande.

Det är gåvor från enskilda personer som 
möjliggör dessa flygningar.  
I Sverige är MAF en registrerad bistånds-
organisation med ett 90-konto som 
kontrolleras av Svensk Insamlings-
kontroll. 
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Var tredje minut 
Lyfter eller landar 
ett MAF- flygplan

135
maf har 135 flygplan  
i daglig verksamhet 
över hela världen

35
maf flyger i 35 länder
 i syd-amerika, afrika, 
AUSTRALIEN och asien

Flight Mission November 2019

n

3



Flight Mission November 20194 Flight Mission November 2019

NYA MÖJLIGHETER I DR KONGO

Nästa år börjar MAF flyga ut medicin 
och specialistläkare  till ett flertal 
sjukhus i östra DR Kongo. Den så 
kallade ”luftbron” är ett samarbete 
med Läkarmissionen och Panzisjuk-
huset. 

Läkarmissionens generalsekrete-
rare Lars Arrhenius var nyligen på 
plats för att undersöka behoven. 
Då gjordes också en provflygning, 
som räddade en flickas liv. 

Behoven är enorma. Det kan Lars 
Arrhenius konstatera efter sin resa 
till DR Kongo i slutet av septem-
ber. Tillsammans med fotografen 
Paul Hansen och Läkarmissionens 
ordförande Bo Guldstrand besök-
te han ett flertal sjukhus i södra 
Kivu-provinsen för att analysera 
situationen. Ett av dem var det 
gamla missionssjukhuset i Pinga. 
Tillsammans med den kongole-
siska hjälporganisationen Hope in 
Action flög de upp till Pinga För 
att ta sig dit krävdes transport med 
en FN-helikopter. Det var det enda 
sättet - vägarna är förstörda. Men 
det finns en landningsbana som 
har börjat göras redo. 

– Den hade man faktiskt klippt 
för hand, eftersom gräsklipparen 
hade blivit stulen från sjukhuset. 
Det gick ännu inte att landa med 
ett MAF-plan där, men det var inte 
så mycket mer jobb som krävdes 
för att den skulle bli landningsbar, 
säger Lars Arrhenius.

Helikopterpiloten släppte av dem 
på morgonen med beskedet att de 
hämtas upp igen exakt klockan 15. 
Om de inte är på plats måste heli-
koptern lyfta på en gång ändå. 

– De vågade inte stå stilla med 
helikoptern eftersom det var så 
oroligt i trakterna. Det fanns en 
milisgrupp som höll till precis runt 
Pinga.

Sjukhuset visade sig ha stora 
brister. Det saknades utrustning 
och mediciner och det var svårt att 
få ihop ersättning till personalen.  

– Men de bedriver ändå någon 
form av verksamhet där och käm-
par på, säger Lars Arrhenius och 
berättar att de nu undersöker om 
det går att skicka dit material från 
Läkarmissionens samarbetspart-
ner Human Bridge.

Likaså fanns det stora brister vid 
sjukhuset i Shabunda, dit den för-
sta testflygningen med ett MAF-
plan och piloten Nick Frey gjordes. 
Med i planet fanns även två läkare 
från Panzisjukhuset. 

– Denis Mukwege pratar ofta om 
Shabunda. Han anser att männis-
kor är övergivna där och att de 
har det väldigt svårt. Sjukhuset ska 
betjäna ett stort område och har lite 
resurser. Det visade sig vara mycket 
eländigt där och läkarna från Panzi 
var chockade över situationen.

Shabunda-sjukhusets sex läkare 

delade på den statliga lön som två 
av dem fick. Annan sjukvårdsper-
sonal fick ingen annan ersättning 
än mat. Det var fullt med patienter, 
många var våldtagna kvinnor och 
undernärda barn. En av dem var 
flickan Mado. Hon led av undernä-
ring och en svår skada på benet.

– Jag tror att det började som 
ett infekterat sår, men att det blev 
värre efter att hon hade varit hos 
en trolldoktor i skogen som petat 
in saker där. Hela benet var som ett 
stort sår, berättar Lars Arrhenius. 

Läkarna förklarade att det inte 
fanns mer att göra – flickan kom-
mer att dö.

– Vi började diskutera om vi 
kunde få med henne i planet, men 
läkarna trodde att hon skulle dö 
under flygresan. Så när vi reste 
tillbaka blev flickan kvar, men vi 
kunde inte riktigt släppa henne. 
Morgonen därpå tog vi upp det 
igen. Är det verkligen inget vi kan 
göra?

”Luftbron” en verklighet 2020!”

Läkarna beskriver det som ett mirakel. Flickan Mado överlevde flygturen. Redan efter några 
dagar på Panzisjukhuset började hon återfå livsviljan och senare rapporter berättar att allt går 
åt rätt håll för henne.

4
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”Luftbron” en verklighet 2020!”

MAF:s pilotskola Mission Aviation Training Centre, MATC,  i Nederländerna. 

n

5

Det har gått sex år sedan MAF:s pilot-
skola Mission Aviation Training Cen-
tre, MATC, startade i Nederländerna. 
Skolan har nått fina resultat och växer 
för varje år.

Hittills har vi aldrig haft en student 
som inte har klarat examen. Vi får 
feedback om att piloter som har trä-
nats hos oss håller hög kvalitet. Våra 
tidigare studenter jobbar i dag på 
olika platser i världen, bland annat i 
Papua och Sudan, säger Marco Kof-
feman, chef för MATC, när han är på 
besök i Linköping efter att ha flugit 
dit ett MAF-plan från Norge.

Studenterna kommer från hela 
Europa, men det händer att även 
piloter från MAF USA kommer hit 
för träning. Marco Koffeman berät-
tar att Civil Aviation Authority har 
bett dem att utveckla skolan ytter-
ligare, bland annat med kurser för 
flyginstruktörer.

MAF flyger till några av de mest 
utmanande platserna i världen, vil-
ket kräver specialiserad träning för 
de blivande piloterna. Studenterna 

MAF:s unika pilot-
skola växer

övar inför olika scenarier som de 
kan komma att möta på ett upp-
drag. Bland annat har skolan en 
flygsimulator och arrangerar flyg-
läger. 

Alla som är seriösa med att bli 
MAF-pilot bör komma till vår skola. 
Det finns ett behov av piloter som 
är väldigt specifikt tränade.

Marco Koffeman jobbade själv 
som MAF-pilot under 15 år innan 
han antog utmaningen att utveck-
la en flygskola i Europa. Han har 
jobbat i Uganda, Bangladesh och 
Sydafrika. Han var också involve-
rad i flygningar i Aceh efter tsu-
namin 2004 och efter den soma-
liska krisen 2011 i Kenya. Om det är 
någon som vet vad som kan vänta 
en MAF-pilot så är det han. 

Efter avslutad utbildning på 
MATC får piloterna europeiskt flyg-
certifikat.

– På så sätt kan de även jobba på 
hemmaplan. För efter ett antal år på 
fältet kanske de vill återvända hem, 
säger Marco Koffeman.

Till slut sa en av Panziläkarna att 
barnet kommer att dö ändå även 
om hon blir kvar i Shabunda, 
kanske dör hon under flygturen 
men då finns det i alla fall en 
chans att rädda henne. Nick Frey 
bestämde sig genast för att till-
sammans med en läkare flyga 
tillbaka för att hämta flickan och 
hennes mamma. 

Mado överlevde flygturen. 
Redan efter några dagar på 
Panzisjukhuset började hon åter-
få livsviljan och senare rapporter 
berättar att allt går åt rätt håll för 
henne. 

– Läkarna beskriver det som 
ett mirakel. Det känns fantas-
tiskt och som en väldigt bra start 
på samarbetet med MAF och 
Panzisjukhuset. Det här visar att 
det är ett viktigt arbete som kan 
rädda liv. n

Flight Mission November 2019

Marco Koffeman

Lars Arrhenius och Nick Frey
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STARKA MINNEN FRÅN TANZANIA o DR KONGO

Ingegerd Rooths och Marita  Johanssons arbete
används fortfarande i forskningen
Läkaren Ingegerd Rooth och sjuk-
sköterskan Marita Johansson möttes 
i Tanzania på 70-talet. Under många 
år bodde de i en fiskeby och bedrev 
malariaforskning. De minns tiden i 
byn, men också på hur deras vägar 
indirekt korsades långt tidigare - i 
Lemera.

Det har snart gått flera decennier 
sedan de blev kallade till den lilla 
muslimska fiskebyn vid Tanzanias 
kust. Eftersom Ingegerd var sjuk 
den dagen fick Marita åka själv. 

Hon kom till ett möte, där en lång 
man med namnet Ljus ställde hen-
ne framför de muslimska bröderna 
och sa: ”Hon är kristen, men det är 
väl inget att vara rädd för, den här 
lilla?” Och så föreslog han att ”den 
lilla” och hennes medarbetare Inge-
gerd skulle få komma dit och hjälpa 
deras barn och kvinnor.

hade på sätt och vis korsats redan 
innan de möttes i Tanzania. 1956 
kom Ingegerd till belgiska Kongo, 
till Lemeramissionen som 35 år 
tidigare hade byggts upp av bland 
annat Maritas pappa. 

Jag har hört min far berätta om 
när han kom till Kongo i en båt från 
Tanzania. Han skulle bli mött av en 
missionär som aldrig kom. Istället 
fick han hjälp av några belgare 
som ordnade bärare och eskort till 
Lemera, vilket tog två dagar på den 
tiden. När han kom fram fick han 
veta varför mannen inte hade mött 
honom - han var sjuk, för han hade 
blivit biten av en leopard, berättar 
Marita.

Ingegerd kom också med båt till 
Kongo, med en norsk lastbåt som 
hon liftat med i några veckor. Väl 

– Jo, det tyckte de andra att vi 
kunde få göra, de visste ju inte hur 
farlig jag var, säger Marita med ett 
skämtsamt skratt.

– På så sätt fick vi ovanligt nog 
muslimernas kallelse.

Byn Nyamisti blev Maritas och 
Ingegerds hem i 25 år, en plats, 
med ett varmt och fuktigt klimat, 
där malariamyggen trivdes. Många 
insjuknade i malaria och vissa 
kunde vandra i dagar från mang-
roveträsket för att komma till de 
svenska sjukvårdskunniga missio-
närerna. En del hann inte fram.

Ingegerd minns en morgon vid 
frukostbordet. 

– Vi hade förlorat ett litet barn 
dagen innan och Marita stirrade på 
mig och sa: Ingegerd, gör något! 

De kände båda att det inte räckte 
att ge människor vård och medi-
cin.

Ingegerd tog Marita på orden 
och ”gjorde något” - hon kontak-
tade forskaren Anders Björkman 
på Karolinska Institutet. Det blev 
starten på den av flertalet profes-
sorer hyllade malariaforskningen 
i ”byn vid vägs ände”, där det sak-
nades vatten, avlopp och el. Det var 
en stor utmaning. Men situationen 
förändrades i området tack vare 
kartläggning, myggnät och infor-
mationskampanjer.

Och än i dag finns från deras 
insats tusentals prover som fort-
farande används i forskning på 
Karolinska Institutet. 

Det hade vi aldrig kunnat dröm-
ma om, säger Ingegerd som har 
doktorerat i ämnet.

Marita och Ingegerds livsvägar 

Marita Johansson

Ingegerd Rooth
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Ingegerd Rooths och Marita  Johanssons arbete
används fortfarande i forskningen

framme i Matadi, vid Kongoflodens 
mynning, klev hon på ett tåg till 
Leopoldville, som Kinshasa hette 
på den tiden.

Efter några timmar stannade 
tåget. 20 meter framför oss hängde 
rälsen i luften, hela banvallen hade 
rasat. Jag hade mycket bagage och 
det kom en massa afrikaner som 
skulle hjälpa mig att bära till andra 
sidan, där ett annat tåg väntade. 

På den tiden var Ingegerd barn-
morska och sjuksköterska. För 
att kunna prata med kvinnorna i 
Lemera använde hon sig av gamla 
ord- och grammatikböcker som 
hon hittade där. De visade sig vara 
skrivna av Maritas far. 

I fyra år blev Ingegerd kvar i 
Lemera. 

Där håller man ju på att pro-

cessa för en ny flygplats i dag. Det 
behövs! säger hon och berättar att 
hon åkte med MAF till olika platser 
när hon senare kom tillbaka till 
Lemera som läkare. 

Hon hade varit tvungen att ta 
en paus på grund av det krig som 
följde efter Kongos självständighet. 
Hon berättar att hon var ”fruktans-
värt olycklig” och ville ut igen. Men 
under den tiden fick hon möjlighet 
att studera till läkare - något hon 
alltid drömt om. 

Så fort hon var färdig reste hon 
tillbaka. Då fanns där ännu inget 
sjukhus, men i en skola började 
hon operera på ett vitmålat bord 
i en av lektionssalarna. Sjukhuset 
började växa fram.

– När jag senare har besökt 
Lemera genom åren så har bom-

berna härjat och sjukhuset blivit 
förstört fyra gånger, men ändå 
har man byggt upp det, säger hon 
och tillägger att hon beundrar 
otroligt mycket de kongolesiska 
medarbetarna som också skapade 
Panzisjukhuset under ledning av 
Denis Mukwege.

I dag bor Ingegerd och Marita 
i Helsingborg, men visst saknar 
de det Afrika som de drömde om 
redan som barn. 

– Vi pratar ofta med våra ”barn-
barn” där, som vi kallar dem, via 
Messenger. Varje gång längtar vi 
ut. Men det finns svårigheter där 
som vi inte skulle orka med i dag. 
Vi är glada att vi kan öppna kranen 
i köket och få vatten. Men vi längtar 
till folket, säger Marita. 

– Vi pratar ofta med våra ”barnbarn” där, som vi kallar dem, via Messenger. Varje gång längtar vi ut. Men det finns svårigheter där som vi inte 
skulle orka med i dag. 
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Missionen som når långt

JOSEFIN BRANDSTRÖM TILL UGANDA

Flight Mission November 20198

I februari 2020 är det tänkt att Jo-
sefin Brandström lämnar tillvaron i 
Stockholm och jobbet som arkitekt 
för att bli en del av MAF:s team i 
Uganda. Efter en krävande rekryte-
ringsprocess tillträder hon den nya 
tjänsten som manager in training i 
Kampala. 

Det ska bli väldigt kul. Jag ska sätta 
mig in i den operativa delen för att 
sedan ta ansvar över något eller 
flera områden. Det handlar om lo-
gistik, kommunikation med myn-
digheter, underhåll av byggnader 
och landningsbanor, ekonomi och 
evenemang - nästan allt utom att 
flyga ett flygplan, säger hon. 

Att jobba för MAF är en barn-
domsdröm, men då ville hon 
bli pilot. Hennes morfar, som 
var reseledare och engagerad i 
Missionskyrkan, hade en affisch av 
ett flygplan i solnedgången i gäst-
rummet där Josefin sov ibland. 

Det var en MAF-affisch. Där föd-
des drömmen om att flyga.

Hon sökte till flyggymnasiet, 
men när hon inte kom in bör-
jade hon istället studera Industriell 
design och blev så småningom 
arkitekt. Flygintresset har dock 
funnits kvar. 

– Jag tog flygcertifikat för privat 
bruk för ett par år sedan, vilket 
var otroligt kul. Det har inte blivit 
någon flygning på senare tid, men 
jag har ju kvar den kunskapen. Det 
gör att jag har förståelse för det 
området även om jag inte har flu-
git så mycket.

Hon tror också att erfarenheter 
från arkitektyrket kan komma till 
nytta i Kampala.

Mycket i mitt jobb som arkitekt 
har handlat om att ”rådda”, hitta 
lösningar och kommunicera med 
olika parter. Jag jobbar med pro-
jektering - att gå från idé till att den 

ska bli verklighet. Det får jag nog 
användning för i Uganda också.

Men att säga upp sig från job-
bet och hyra ut lägenheten i 
Stockholm, för att flytta till ett fat-
tigt land i Afrika innebär stora för-
ändringar. 

Jag har aldrig varit i Uganda och 
vet inte exakt vad som väntar mig. 

Jag kommer att få lära mig många 
nya saker. 

Men det är, som hon säger, inget 
som kom över henne på en dag. 
Det är en tanke och en dröm som 
har legat och malt i bakhuvudet 
länge - att hon vill engagera sig i 
något hjälpprojekt.

Min pappa var pastor under min 

”Nu får jag göra något jag velat hela livet”

– Livet blir inte alltid som man tänkt sig, ibland blir det bättre. Eller så blir det som man tänkt 
sig, men på ett annat sätt, säger Josefin Brandström.
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”Nu får jag göra något jag velat hela livet”
uppväxt, så det har alltid varit en 
självklarhet att finnas där för andra 
människor och hjälpa till, säger 
hon. 

För ett år sedan kontaktade 
Josefin därför MAF i hopp om att 
kunna tillföra något i organisatio-
nens arbete. Då hade hon ingen 
aning om att hon några måna-
der senare skulle befinna sig i en 
omfattande rekryteringsprocess, 
som innebar sju intervjuer samt 
psykolog-, hälso- och personlig-
hetstester.

Planen är att Josefin i februa-
ri ansluter till teamet i Uganda, 
som utgör en central del av MAF:s 
arbete i östra Afrika. Sedan 1978 
har MAF Uganda arbetat med olika 
missionsgrupper och utvecklings- 
och hjälporganisationer, både 
inom landets gränser och i närlig-
gande länder. 

– Jag försöker förbereda mig så 
mycket jag kan, läsa på om Uganda, 
prata med personer som kommer 
därifrån och träffa andra som har 
varit ute med MAF, säger Josefin.

Dessutom försöker hon få tag på 
månadsgivare som kan bidra till 
finansieringen av hennes arbete. 

Jag är ovan att fråga folk om att 
stötta mig ekonomiskt. Men sam-
tidigt, det MAF gör är ju grymt. Jag 
tror verkligen på organisationens 
arbete och då är det lättare att tala 
för det. 

På avstånd har hon under åren 
sett vilken inverkan organisatio-
nens arbete har på människors liv.

– Nu får jag göra något som jag 
har velat göra hela livet, fast på ett 
sätt som jag själv inte tänkte det 
skulle bli. Livet blir inte alltid som 
man tänkt sig, ibland blir det bättre. 
Eller så blir det som man tänkt sig, 
men på ett annat sätt.

Det har nu gått nästan 6 år sedan Thobias och Frida tog första kontakten 
med MAF. Vad Gud hade för plan med deras liv var då ännu oklart. Det 
var inte förrän augusti 2017 som de var på plats. Thobias antog jobbet 
som ”Maintanance Controller” för flygplanen i Australien och Timor 
Leste baserad i Cairns, Australien. 

– Med tanke på barnens ålder och beroende på hur en flytt till andra 
sidan jorden skulle bli (med allt vad det innebär), sa vi från början att 
3–5 år var ett rimligt mål. Nu har det gått drygt två år och Gud kall-
lar oss inte hem än, vi känner inte att vi har slutfört det uppdrag som 
Han kallade oss till. Vi har därför tagit beslutet att stanna i totalt fem 
år,berättar Frida och Thobias.

Thobias tjänst har under dessa år utvecklats till att han nu innehar 
rollen som CAM (Continuing Airworthiness Manager), en viktig roll 
där han har det övergripande ansvaret för luftvärdigheten och utan 
den får man inte ha en flygverksamhet. Thobias ansvarar också för 
att utveckla en ”Maintenance Controller hub” som kan vara med 
och stötta nya och befintliga program i Asia Pacific området (Papa 
Nya Guinea, Bangladesh, Myanmar, Timor Leste, Mongoliet och 
Australien).

Frida har nu jobbat under ett års tid på kontoret där hon tillsam-
mans med en kollega bistår administrativt och hjälper till att boka 
resor/boende för MAF:s personal. Cairns/Mareeba stöttar med tek-
niker, piloter och annan personal till de olika programmen på både 
kort och lång sikt, varför det behövs någon centralt som håller i det. 
Frida stöttar även i receptionen när det behövs. Totalt sett rör det sig 
om ca 15 timmar per vecka.

–Utan alla er där hemma som stöttar både ekonomiskt och i bön 
hade detta inte varit möjligt. Ett jättestort TACK från djupet av våra 
hjärtan och hoppas ni fortsatt vill vara med och stötta MAF och oss i 
vårt gemensamma uppdrag. Och dessutom passar det ju bra att från 
hela familjen önska en riktigt God Jul och ett Gott nytt År, hälsar de 
båda.

n

Thobias och 
Frida Log till-
sammans med 
Amilia 12 år, 
Novalie 9 år och 
Elton 6 år.
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GLÄDJEBESKED - NYTT PLAN TILL BANGLADESH

Glada barn nära flygplanet intill flodbanken

Insatsen i Bangladesh är 
avgörande för att förändra liv!
Några av de mest utsatta människor-
na i Bangladesh bor på sandbankar 
i floden. Men nu kan de få vård på 
flytande sjukhus. Där är MAF:s insats 
avgörande för att förändra liv, som 
att ge blinda synen tillbaka.

Bangladesh breder ut sig som ett 
grönt lapptäcke under oss, med rek-
tangulära risfält som ligger tätt, tätt 
mellan byarna.

MAF:s Cessna flyger över ett av 
Asiens fattigaste länder, en fat-
tigdom som man ser tecken på 
även från luften. Den väldiga flo-
den Brahmaputra omskapar stän-
digt landskapet, den översvämmar 
åkrar men skapar också ny mark, 
som desperata människor genast 
försöker att uppodla. Det är till dem 
som MAF flyger, till de boende på 
de föränderliga och otrygga sand-
bankarna.

— Ingen bryr sig om de här män-
niskorna, eftersom de ständigt 
flyttar runt. Under en livstid kan 
en bonde här tvingas flytta tjugo 
gånger.

Det berättar Iftekhar Uddin 
Mahmud. Han är engagerad i 
biståndsorganisationen Friendship 
international, som MAF har ett nära 
samarbete med. Friendships idé är 
att försöka nå de människor som 
annars har långt till sjukvård. Man 
gör det genom att driva flytande 
sjukhus som flyttar runt längs flo-
den.

Piloten Mark Blomberg, som 
också är chef för MAF i Bangladesh, 
sätter mjukt ner Cessnan på det 
bruna flodvattnet och lägger till 
precis bredvid en sandbank. Byns 
alla barn har kommit för att väl-
komna oss. De två kvinnliga läkar-
na går ner i en båt och sätts i land 
för att nästan genast börja möta 
patienter på sjukhusfartyget.

Det är just den snabbheten som 

är avgörande. Det går att ta sig ut 
hit med bil och båt, men sådana 
resor kan ta en dag eller två.

— Då hade kirurgerna inte hunnit 
göra lika många operationer som 
idag, det är kanske 20 färre män-
niskor som då fått hjälp. Så MAF 
gör stor skillnad, säger Mark.

Sjukhusfartyget är inte stort, men 
varje kvadratmeter är maximalt 
utnyttjad för att kunna erbjuda allt 
från ögonoperationer till tandvård. 
I det lilla väntrummet sitter flera 
kvinnor. Mosamat Shilpi Khaton 
har ramlat och kan inte längre 
stödja på vänsterfoten. Hon ska bli 
röntgad.

— Det gör väldigt ont. Om inte 
sjukhuset hade funnits här vet jag 
inte vad jag tagit mig till, det är för 
långt för mig att ta mig till något 
annat sjukhus.

Arbetet bygger på frivilliga insat-
ser, med läkarteam som kom-
mer från hela världen för att hjäl-
pa till. Lana van der Beck, som 
är ögonläkare, har kommit från 
Nederländerna. Hon berättar att 
hon på morgonen undersökte 25 
patienter, alla utom en var i prakti-
ken blinda på grund av starr.

— Detta är en blindhet som fak-
tiskt går att behandla. Det är det 
bästa med att vara här, att få hjälpa 
till med det, säger hon.

MAF är i Bangladesh verksam på 
flera områden, bland annat hjäl-
per man flera biståndsorganisatio-
ner så att deras personal snabbare 
kan komma ut till avlägsna plat-
ser i landet. Men samarbetet med 
Friendship ligger Mark speciellt 
varmt om hjärtat.

— När du får höra att kirurgerna 
t.ex. kan hjälpa en person som i tio 
års tid varit vanställd på grund av 
en olycka vid en spis, då är det klart 
att det känns. Vi är ju bara en part-
ner, men det är roligt att få vara en 
del av detta, säger han.

Till mycket vinkningar och skratt 
lyfter planet från Brahmaputra och 
sjukhusfartyget blir snart en avläg-
sen prick på floden. Men jag tänker 
på alla människor som får hjälp 
där, på de som annars tvingats leva 
med en smärta som vi i Sverige 
aldrig skulle acceptera. Jag tänker 
att här får MAF uppfylla det man 
har som mål, att nå de bortglömda 
och ge dem hopp.

Se mer bilder från Jonatan Sverkers resa 
till landet på www.maf.se
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LEDARE

Under fredsveckan 21 till 26 oktober 
kom 2018 års Nobelfredspristagare 
dr Denis Mukwege från DR Kongo 
på besök. MAF fick då äran att fly-
ga honom i ett MAF-flygplan som 
egentligen var på väg till Sydsudan 
men som gjorde kortare uppehåll 
i Europa. Under några dagar gick 
resan från Göteborg till Linköping 
och vidare till Örebro. 

Det rödvita Cessna Caravanplanet 
med MAF:s logo på fenan väckte 
uppmärksamhet varhelst vi dök 
upp. Reportrar, fotografer, flyg-
platspersonal, piloter m.fl. reage-
rade och flera gånger möttes vi 
med ”MAF, det har vi aldrig hört 

talas om” och då fick vi chansen att 
berätta om MAF:s världsvida arbete.

Som du ser på världskartan i tid-
ningen finns vi från öster till väster, 
från norr till söder. Vi har medarbe-
tare som varit med under många år 
och sådana som förbereder sig på 
att resa ut i tjänst.

Vi startar under 2020 upp 
en luftbro tillsammans med 
Läkarmissionen och MAF Norge 
för att nå ännu längre bort till iso-
lerade samhällen i DR Kongo. Ett 
fantastisk exempel är den svårt 
sjuka flickan Mado som inte hade 
levt idag om inte MAF-piloten Nick 
Frey och läkarteamet hade flugit en 
extra gång långt ut i djungeln för 
att hämta henne till Panzisjukhuset 
trots att situationen verkade helt 
hopplös.   

Ett nytt amfibieplan kan slutli-
gen påbörja arbetet i Bangladesh 
efter lång och massiv byråkrati 
för att få rätt dokument på plats. 
Behovet av det nya planet är stort 
eftersom den befintliga maskinen 
behöver genomgå större service i 
Singapore.

Det händer saker hela tiden även 

MAF:s världsvida arbete

CEO MAF Sverige 

David Nordlander

För över två år sedan startades en process för 
att köpa in ett pontonplan som skulle ersätta 
det nuvarande i Bangladesh. I nio månader har 
MAF väntat på klartecken till att ta in planet som 
under året varit parkerat i England. En tid med 
mycket frustration och väntan för medarbetar-
na i Bangladeshprogrammet är över.

 – Jag är så glad att kunna delge att vi nu fått 
ett godkännande och klartecken från landets 
flygmyndighet, berättar Mark Blomberg som 
leder arbetet i Bangladesh.

– Vi har några steg till att gå för att praktiskt ta 
flygplanet in i landet, men vi hoppas se det här 
om en månad eller två, fortsätter han.

Ny Cessna till Bangladesh!

om det inte kommer fram i media 
i Sverige men allting stannar av 
utan det trogna stödet från våra 
gåvogivare. MAF-teamen över hela 
globen och alla som får avgöran-
de hjälp med transport är myck-
et tacksamma och hoppas på ditt 
fortsatta stöd.

Dr Denis Mukwege välkomnas av 
landshövding Maria Larsson samt lokal-
politiker och representanter för Rotary.
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MAF flyger små flygplan i utvecklingsländer så att 

folk i avlägsna områden kan få den hjälp de behöver!

Så här använder du de  
bifogade julkorten!

... genom att bidra med flygbränsle, som i sin tur 
innebär att MAF kan fortsätta rädda liv!

1. Skriv en hälsning på insidan av jeepdunkskortet 
till den/dem som du vill sända en julhälsning.

2. Överlämna jeepdunkskortet personligen eller 
sänd det på vanligt sätt via posten.

3. Sänd samtidigt in beloppet som motsvarar  
antalet kort du sänder.

1 kort  = 150 kr 

2 kort = 300 kr

3 kort = 450 kr

4 kort = 600 kr

Önska någon God Jul!

MAF flyger för livet, 
men utan drivmedel 
kommer vi inte långt. 
Med en jeepdunk flyg-
bränsle kan MAF:s am-
bulansflyg vara i luften  
i 20 minuter.

“Med en jeepdunk kan 
MAF flyga i 20 minuter. 
Det är ofta tillräckligt för 
att rädda ett liv.”


