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Inleiding 

No worries mate! (Maak je maar geen zorgen!). Een 

uitspraak waar we inmiddels aan gewend zijn geraakt. 

Australiërs zijn ontspannen mensen: het komt allemaal 

wel goed. En ja, het leven is goed hier! 

 

Mareeba 

Op 5 januari 2017 zijn we aangekomen in Cairns, 

Australië en werden we naar ons huisje in Mareeba 

gebracht. Een huisje met complete inboedel en de 

koelkast vol geladen. Een warm welkom vanuit MAF!  

 

Inmiddels wonen we hier bijna 3 maanden en zijn we al 

aardig ingeburgerd. Vanwege de MAF training- en 

onderhouds-basis zijn er veel gezinnen die hier wonen. 

We genieten van de gezelligheid en de speel-maatjes 

voor de kinderen. Meerdere gezinnen hebben een tijd in 

Arnhemland gewoond en delen hun verhalen daarover. 

Fijn om een beeld te krijgen hoe het daar is en tips te 

krijgen wat wel/niet mee te nemen bij onze verhuizing 

naar Arnhemland in april. 

Vliegen 

Wilfred is de laatste drie maanden druk geweest met de 

ene vliegtraining naar de andere. Zijn Nederlandse 

brevet moest worden omgezet in een Australische. Dat 

vereiste twee theorie-examens en een afsluitende 

vliegtest. Inmiddels is zijn Australische brevet binnen 

gekomen, super fijn! 

Daarmee konden we ook gelijk het werkvisum voor 

Arnhemland gaan aanvragen. Ook die is inmiddels 

aangevraagd bij de betreffende instantie. We moeten 

ongeveer 10 weken wachten voordat we daarvan de 

uitslag horen.  

Die 10 weken wachttijd wordt goed benut: Wilfred volgt 

op dit moment nog een training om op standaard van 

MAF te komen. Daarnaast zullen we samen de laatste 

week van maart een oriëntatie volgen, waarin we meer 

over MAF als organisatie zullen horen, werken in 

teamverband, jezelf gezond houden enzovoort. 

Tenslotte staat dan op 5 april onze vlucht naar 

Nhulunbuy, Arnhemland gepland.  

www.DeKnigges.nl 

Wachten tot papa weer thuiskomt van zijn training 

Voorbereidingen voor een dag 'take-off aborts' oefenen en 
analyseren. 
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Micha en Ruben 

Micha weet dat we straks weer gaan verhuizen en lijkt 

er aardig rustig onder. Het is fijn dat hij meer snapt wat 

er gaat komen. En het helpt natuurlijk ook dat we via een 

tweedehands verkoopwebsite al een fietsje voor hem 

konden aanschaffen wat op hem wacht in Nhulunbuy! 

Ruben is nog steeds zijn weg aan het zoeken. Wellicht is 

het de hitte (30+ graden met hoge luchtvochtigheid) of 

het feit dat we minder buiten zijn dan hij gewend is? We 

weten het niet zo goed en we proberen van alles om 

hem meer te laten settelen. Slapen is nog steeds best 

lastig voor hem en dat is natuurlijk ook vermoeiend voor 

ons hele gezin. Gelukkig blijft ook hij een vrolijk 

jongentje met pretoogjes die heerlijk met de duplo kan 

spelen. 

 

Arnhem Land 

In Arnhemland zelf zal Wilfred nog meer trainingen 

volgen om dan uiteindelijk klaar te zijn om als zelfstandig 

piloot te kunnen vliegen. Waar hij precies gaat vliegen 

(en waar wij dus gaan wonen) in Arnhemland is op dit 

moment nog niet duidelijk. MAF vliegt vanaf 5 plekken 

in dit noordelijke stukje van Australië.  

 

Ongeacht op welke plek we terecht komen zal het meer 

‘remote’ (afgelegen) zijn dan dat we nu gewend zijn. Er 

is één groter Westers dorp, de rest is voornamelijk 

grondgebied van de Aboriginals. In dit dorp kunnen 

boodschappen worden gedaan in een supermarkt (weer 

25% duurder dan hier in Mareeba, maar toch: een 

supermarkt!) en er is bijvoorbeeld een zwembad en 

medische zorg. Onze hele inboedel (alles! van potten, 

pannen, blikopener, prullenbak, bestek tot bedlinnen en 

handdoeken) heeft Harriëtte inmiddels online besteld 

en laten verschepen naar Arnhemland. Daar 

aanschaffen is onbetaalbaar of niet mogelijk. Daarnaast 

heeft Harriëtte haar kledingkast inmiddels uitgebreid 

met rokken tot over de knie, Wilfred heeft zich laten 

informeren over goed schoeisel voor in dit hete klimaat 

en onze EHBO kit is uitgerust met spullen voor 

slangenbeten. We zullen nog wel aan meer culturele 

dingen moeten wennen, maar we voelen ons aardig 

voorbereid. Het voelt gek dat je in Australië blijft, maar 

toch naar zo’n andere wereld gaat verhuizen. Maar we 

hebben er zin in om eindelijk zelfstandig te gaan werken 

en ergens langer dan een jaar te gaan wonen. 

 

Hartelijke groet, Wilfred & Harriëtte 

 

Ons nieuwe adres wordt: 

Family Knigge 

c/o MAF 

PO Box 821 

Nhulunbuy NT 0881 

Australia 

Wilt u danken voor… 
1. De goede reis die we naar Australië mochten 

hebben. 

2. De mooie tijd in Mareeba waarvan we hebben 

genoten. 

3. Dat alles goed mocht verlopen rondom de 

Australische brevet aanvraag. 

 

Wilt u bidden voor… 

1. Het aangevraagd werkvisum: dat het snel 

toegekend mag worden. 

2. De transitieperiode die we wéér ingaan met 

onze verhuizing naar Arnhemland. 

3. Onze kinderen: dat ze zich veilig en blij mogen 

voelen. 

4. Leiding rondom het plekje dat God voor ons in 

gedachten heeft in Arnhemland. 

Overzicht van de MAF bases (groen) in Arnhemland en de 
community strips (rood) waar naar gevlogen wordt. 

http://www.maf.nl/

