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Inleiding
In juli zijn we aangekomen in Papoea Nieuw Guinea. Ons
nieuwe thuisland! Bij aankomst stond een deel van het
team ons op te wachten en straalde de regenboog aan
de hemel. Groot is uw trouw o Heer, aan ons betoont!
Mount Hagen
Als we aan komen vliegen boven Mount Hagen, gluren
we uit alle raampjes om de eerste blikken op te vangen
van ons nieuwe land. We zien bergen, groene veldjes en
een redelijk grote stad; het is de thuisbasis van MAF.
MAF heeft één compound (omheind woongebied)
vlakbij het vliegveld, en nog drie in de stad. Wij wonen
in de stad en één van de gezinnen op de compound is
Nederlands. We wonen in compounds, omdat het
veiliger is. Verschillende clans habben nog wel eens ruzie
en daarom hebben we ook een dag en nacht bewaker.
Het klinkt rigoureus, maar je went eraan. De kinderen
zijn vrienden geworden met de bewakers, en Wilfred
kan er fijn de nieuwe taal Tok Pisin mee oefenen.

Ruben met één van onze bewakers: James.

De stad zelf was wel even wennen. De wegen zijn
afschuwelijk slecht, met enorme gaten. We hossen en
botsen heen en weer als je met een slakke gangetje
erover rijdt. De mensen zijn overal, het is goed opletten
met rijden. De markt van Mount Hagen is beroemd, het
is één van de beste markten in Papoea Nieuw Guinea.
Een enorme variatie aan groenten en fruit, wat is dat
genieten en ontdekken.
Taal en cultuur training
Samen hebben we 16 ochtenden aan taal en cultuur
lessen afgerond. De taal Tok Pisin lijkt op Engels, met
een vleugje Duits. Het heeft geen grote woordenschat,
en dat scheelt voor ons. Het is fijn om te merken dat we
ons kunnen uitdrukken in deze nieuwe taal. Onderdeel
van deze training was een week naar de bush om het
dagelijks leven van mensen uit PNG te mogen ervaren.
We hebben een geweldige tijd gehad. Ons gastgezin
heeft ons allerlei voedsel laten proeven, laten zien hoe
ze het verbouwen en hoe ze hun dag inrichten. Het was
geweldig om deze lokale mensen als leraren te hebben,
te leren van hun jarenlange ervaring met de natuur.

Heerlijk vers eten van het land. Hier een ‘gewone’ meloen, maar we
hebben diverse exotische vruchten mogen proeven.

Vliegtraining
Het MAF programma in PNG gaat over op een
zogenaamde ‘single type fleet’. Dit betekent dat er nog
maar met één type vliegtuig gevlogen gaat worden, de
Cessna Caravan. De andere vliegtuigen worden verkocht
of uitgevlogen naar andere MAF programma’s.
De Caravan is een groter vliegtuig dan ik (Wilfred)
gewend ben om te vliegen. Daarom mag ik wederom
trainen in een ander vliegtuig. Daarnaast mag ik meer
dan 200 nieuwe landingsbanen leren kennen en leren
hoe deze te benaderen en te landen. Een enorme klus,
maar een leuke uitdaging.
De komende weken zal ik samen met een instructeur de
beginselen van commercieel vliegen in PNG leren. De
grootste aandacht ligt daarbij op diversiteit in de
vliegstrips. Waar Arnhemland eigenlijk maar twee type
strips heeft (verhard en onverhard), heeft PNG vele
verschillende ‘smaken’: kort, stijl, drassig, krom, hoog of
een combinatie hiervan. Daarom worden piloten hier op
elke strip uitgecheckt: eerst vlieg je samen met een
instructeur een paar keer naar de strip, daarna mag je
pas alleen.
Naast het vliegen, ben ik ook bezig met een project om
alle landingskaarten van PNG te herzien. Alle kaarten
worden opnieuw ingetekend en voorzien van
belangrijke herkenningspunten. Een leuk project, wat
nog vele maanden zal duren voordat dit afgerond is.

Gezin
Het gaat goed met onze jongens. Micha is net van groep
2 naar groep 3 gegaan in het thuisonderwijs. Ik
(Harriëtte) mag hem leren lezen en schrijven, best wel
spannend, maar hij doet het super goed. Hij pakt nieuwe
woorden en klanken super snel op. Onze jongens
worden veel te snel groot!
Ruben speelt overal tussendoor, hij wordt in januari 4
dus dan gaat hij met school beginnen.
De jongens vinden het heerlijk om met de Nederlandse
buurkinderen te spelen. Ze zijn allemaal ongeveer van
dezelfde leeftijd dus het is een gezellige drukte op de
compound.
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Wilt u danken…
1. Goede eerste paar maanden in PNG en we ons
hier thuis mogen voelen.
2. Dat de jongens deze nieuwe transitie periode
goed doorstaan.

De strips tekenen is handwerk. Eén strip kost tussen de 1 en 2,5 uur om te
tekenen. We hebben meer dan 275 strips in PNG. Tel maar uit!

Wilt u bidden voor…
1. De vliegtraining van Wilfred, dat dit
voorspoedig mag verlopen.
2. Voor ons als gezin, wanneer plannen wijzigen.
Dat we flexibel en positief mogen blijven.
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