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Inleiding 

In 2003 leerden we elkaar kennen en gingen vele 

gesprekken al over MAF. En nu, zo’n 13 jaar samen en 6 

jaar serieus bezig om ons voor te bereiden voor MAF, 

staan we op het punt om weg te gaan. Dank aan God hoe 

Hij ons leidt. Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in 

de wolken reikt uw trouw (psalm 36:6). 

 

Sollicitatie MAF International 

Op 11 augustus 2016 hadden we de sollicitatie bij MAF 

International in Engeland. Al snel kregen we te horen dat 

we zijn aangenomen en uitgezonden zullen worden naar 

Arnhem Land (Australië) en in 2019 waarschijnlijk zullen 

doorverhuizen naar Papoea Nieuw Guinea. Begin 

oktober werd gevraagd of we eerder naar Australië 

konden komen in verband met de brevet-conversie van 

Wilfred en het aan te vragen werkvisum. Daarom staat 

ons vertrek nu gepland op 3 januari 2017. 

 

Laatste trainingen  

Wilfred heeft inmiddels de laatste officiële training 

afgerond. Het behalen van het commerciële brevet kon 

vanwege het goede weer in september in slechts vijf 

weken voltooid worden. Alleen het examen moest een 

paar dagen uitgesteld worden. 

Na het commerciële brevet heeft Wilfred een training 

gevolgd waarbij het vliegtuig in bijzondere vliegstanden 

wordt gebracht. Het doel is de gevaren te herkennen en 

leren uit zo’n situatie te komen. In principe zou je nooit 

in zo’n situatie moeten komen, maar mocht het zich 

toch ooit voordoen, dan zijn de overlevingskansen in 

ieder geval groter dan voor de training. 

 

Tenslotte heeft Wilfred een eerste introductie gehad op 

het toestel waar hij mogelijk mee gaat vliegen in Arnhem 

Land. Dit toestel (Cessna 206) is het grotere broertje van 

het vliegtuig waar hij normaal mee vliegt. Dit klinkt als 

een kleine stap om aan te wennen, maar hij merkte toch 

een behoorlijk verschil. Het vliegtuig heeft meer 

vermogen, is zwaarder en vliegt ook zwaarder. Goed 

voor de spierballen en als je er eenmaal aan gewend 

bent, wil je niet anders meer. 

www.DeKnigges.nl 

Reinier Kwantes (ex-F16-piloot en ex-MAF-vlieger) heeft de 
vliegopleiding voor zijn rekening genomen. Deze foto is 
gemaakt na Wilfreds CPL examen. 

Wilfred, samen met instructeur Gert-Jan de Bruine (ook ex-
F16-piloot), tijdens de training op de kop. 



 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Knigge. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd 
door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wilfred & Harriëtte 
als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u 
doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Knigge gaat. 
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De laatste weken 

Op het moment van schrijven zijn we druk met alle 

voorbereidingen. Al het papierwerk voor visum, brevet 

en de verzekeringen zijn ingevuld en verstuurd. Nog best 

een gedoe om overal de juiste stempeltjes op te krijgen. 

Bijzonder dankpunt: het (tijdelijke) visum waarop we 

Australië inreizen hadden we dezelfde dag nog terug in 

onze mail: granted (toegekend)! 

Tegelijk genieten we van heel veel laatste momenten 

samen met de mensen van wie we houden. We gaan 

veel mensen missen, maar we leven ook al zoveel jaar 

uit naar het moment van vertrek. Het is een bijzondere 

periode, waarin het echt zoeken is naar balans. 

Met Micha en Ruben gaat het goed. Ze voelen duidelijk 

wel de spanning in ons gezin, maar slapen gelukkig goed 

en vooral Micha snapt het steeds beter. ‘Wanneer gaan 

we nu naar Stralie mam?’ ‘Eerst nog Sinterklaas, je 

verjaardag en kerst, Micha’. ‘Maar dat is bijna he mam!’. 

‘Ja lieverd, bijna!’. 

 
Arnhem Land 
Arnhem Land ligt in het noordelijkste puntje van 

Australië. Het is een groot gebied (2,5x zo groot als 

Nederland) met maar 20.000 mensen. In 1931 is het 

gebied teruggegeven aan de Aboriginals. Het is nu een 

afgesloten reservaat waar mensen niet zomaar heen 

kunnen. Je hebt er een speciaal visum voor nodig.  

MAF is nog steeds dringend nodig in dit gebied. Want 

ondanks dat het in Australië ligt, leven ze niet als de 

‘Westerse’ Australiër. Het is eigenlijk een stukje derde 

wereld in een eerste wereld land. Zo zijn er bijvoorbeeld 

geen verharde wegen waardoor het in het regenseizoen 

afgesloten is van de buitenwereld. Dat is één van de 

redenen waarom MAF hier werkt: om heel simpel het 

noodzakelijke luchttransport te verzorgen voor alle 

levensbehoeften, medische zorg, en onderwijs.  

Ten tweede is er de geestelijke, psychische en sociale 

nood. Deels veroorzaakt door de koloniale historie waar 

de Aboriginals onder hebben geleden, maar ook door de 

blanke dominante cultuur waar ze nu door worden 

geregeerd. Zo is het zelfmoord percentage 5x hoger dan 

in Nederland. Tenslotte wil MAF in Arnhem Land werken 

omdat alle zendingsposten in 1980 moesten sluiten van 

de overheid en MAF de enige christelijke organisatie is 

die in dit gebied werkt. Het Christendom leeft onder de 

Aboriginals, er zijn diverse opwekkingen geweest in het 

verleden. Echter het niveau van kennis is vaak erg laag. 

Het 'discipelen'/mentoren van de Aboriginal Christenen 

is een taak die diverse piloten/monteurs ter harte 

nemen. De Aboriginals, als spirituele mensen, staan erg 

open voor praten over geloof. 

 
Als alles goed gaat, zal dit, in ieder geval voorlopig, de 

laatste nieuwsbrief zijn vanuit Nederland. We hopen dat 

we jou als lezer voldoende kunnen betrekken bij al onze 

stappen van uitzending. Mis je iets, of heb je vragen? 

Stel ze ons via de mail of via facebook en we nemen ze 

op in de eerst volgende nieuwsbrief. Zo weten wij wat 

jullie niet weten en blijven we betrokken op elkaar. 

 

Hartelijke groet,  

Wilfred & Harriëtte 

Wilt u danken voor… 
1. Het behalen van het CPL brevet. 

2. De snelle bevestiging van het tijdelijk visum. 

3. Alle hulp die we ontvangen. We voelen ons 

ongelooflijk gezegend hiermee. 

 

Wilt u bidden voor… 

1. De laatste loodjes! Het is een intensief leven 

voor ons en onze kinderen op dit moment.  

2. Dat we al het regelwerk even los kunnen laten 

en genieten van onze momenten samen met 

familie en vrienden. 

http://www.maf.nl/

