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Inleiding 

Eind juni zijn we uit Ramingining vertrokken. Op 22 juni 

deden we de deur van ons huis dicht. Een huis dat ons 

thuis was geworden. Best wel even slikken, wanneer 

krijgen we weer een thuis? 

 

Inpakken 

De weken voor vertrek stonden in het teken van 

uitzoeken en inpakken. MAF zorgt voor meubels in het 

huis, dus daar hoefden we gelukkig niet over na te 

denken. Al het overige werd in kartonnen dozen gepakt, 

waarbij alles in een lijst moest worden geschreven. 

Alles! Wat het item was, hoe lang we dat al in bezit 

hadden en wat de waarde van het item was. We hebben 

in totaal bijna 50 dozen vol gepakt, dus dat was een 

behoorlijke klus. Vervolgens moesten al die dozen in 

MAF vliegtuigen van Ramingining naar onze hoofdbasis 

in Gove. Elk vliegtuig wat in Ramingining kwam nam een 

paar dozen mee, en zodoende waren we hier dus een 

aantal weken druk mee. Gelukkig paste alles op de 

laatste vlucht in het vliegtuig.  

 

In Gove werd alles in een container gedaan, die we delen 

met 2 andere gezinnen die ook vanuit Arnhemland naar 

Papoea Nieuw Guinea verhuizen. We hebben nog geen 

idee wanneer we onze spullen weer zien, dat ligt eraan 

hoe lang ze er bij de douane in PNG over gaan doen. 

Maar we zijn blij dat we niet alles weer opnieuw hoeven 

aan te schaffen en dat we het zo in de container konden 

schuiven. 

 

Afscheid Arnhemland 

We hebben goed afscheid kunnen nemen van Yolngu en 

van onze teamleden. Dit eerste zendingsjaar en ons 

eerste programma zullen we niet snel vergeten. Voor 

ons gevoel hebben we nog weinig kunnen geven aan de 

mensen, we hebben vooral heel veel geleerd. We 

hebben geleerd hoe wij als gezin functioneren in het 

buitenland. We hebben geleerd hoe je met een 

intercultureel team omgaat en wat de uitdagingen 

daarin zijn. Geleerd hoe je stappen kunt zetten in een 
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Onze laatste vlucht in Anrhemland, van Raminging naar Gove. 
Piloot Israel en familie hopen dit jaar ook naar PNG te gaan. 

Onze spullen in de container. Uiteindelijk zijn de spullen van drie 
families met deze container naar PNG gestuurd. 
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nieuwe cultuur en geleerd waar onze kwaliteiten en 

valkuilen liggen. Geleerd hoe trouw onze God is. 

Arnhemland voelt als een basis waaruit we weer verder 

kunnen. We hebben heel veel zin om te zien hoe we dit 

geleerde in PNG kunnen inzetten en wat we daar weer 

mogen leren, ontvangen en brengen. 

  

Vliegen 

We hebben uiteindelijk één jaar en drie dagen in 

Ramingining gewoond. Daarmee hebben we alle 

seizoenen gezien en zowel de koele als hete periode 

meegemaakt. Dagen met strak blauwe luchten en volle 

zon, maar ook dagen met onweersbuien en regen. 

Dagen vol uitdaging met de vraag of je wel thuis zult 

slapen vannacht en dagen waarop je je afvraagt of het 

niet een beetje eentonig begint te worden. En toch is 

elke dag weer anders. Zo is er maar één dag geweest in 

het afgelopen jaar waarop ik meerdere vluchten had die 

helemaal in dezelfde volgorde werd gevlogen (twee 

vluchten van Ramo naar Millie en weer terug). Alle 

andere vliegdagen waren uniek en vloog ik de vluchten 

in een unieke volgorde.  

Bij MAF is geen dag hetzelfde... 

 

Hierbij wat statistieken voor dit ene jaar vliegen: 

- 180 vliegdagen 

- 535+ vlieguren 

- 928 landingen 

Bijzonder om te bedenken dat ik nu in één jaar meer 

gevlogen heb, dan in de zes jaar voorbereiding van start 

tot finish. 

 

Visum 

Op dit moment van schrijven (begin juli) wachten we in 

Cairns (Australië) op ons visum voor PNG. We weten niet 

precies wanneer deze zal komen, en genieten dus tot die 

tijd van alle mogelijkheden die we hier in Cairns hebben.  

We doen nog snel de laatste inkopen voor PNG: een licht 

gewicht hangmat, kleren voor de jongens, want die 

groeien veel te snel en nog veel meer. 

 

Het is afwachten wanneer ons visum komt, maar één 

ding is zeker: hij komt op Gods timing.  

 

Ons nieuwe adres: 
MAF PNG 
Family Knigge 
PO BOX 273 
Mt Hagen, WHP 0281 
PAPUA NEW GUINEA 
 

Hartelijke groet,  

Wilfred & Harriëtte 

Micha & Ruben 

 

 

 

Wilt u danken… 

1. Dat we goed uit Arnhemland konden 

vertrekken. 

2. Dat we zoveel hebben gekregen in Arnhemland. 

3. Dat God altijd weer trouw is. 

4. Dat we op 8 juli mochten vieren dat we alweer 

10 jaar getrouwd zijn. 

 

Wilt u bidden voor… 

1. Dat we als gezin dichtbij elkaar blijven. 

2. Dat we ons visum op Gods tijd mogen 

ontvangen. 

3. De jongens (en ons) als we weer een tijd van 

transitie, verhuizen en verandering tegemoet 

gaan. 

www.DeKnigges.nl 
www.facebook.com/deknigges 
www.maf.nl/knigge 
familie@deknigges.nl 
 
Steunfondsrekening: 
NL82ABNA0482292202 
t.n.v. MAF Nederland 
o.v.v. Steunfonds Knigge 

Op de allerlaatste vliegdag, op mijn allerlaatste vlucht, met slecht 10 
minuten over om te landen voor het donker, heb ik afscheid genomen 
van Arhnemland: CU - see you - tot ziens… 


