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Inleiding 
De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je 
leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid (Psalm 121:7-8). Deze 
wetenschap, dat ons komen en gaan in Zijn hand is, dát 
is voor ons zekerheid, houvast, pure liefde. 
 
Wewak 
In november 2018 zijn we verhuisd van Mount Hagen 
naar Wewak. Mount Hagen ligt in het midden van het 
land, heeft 50.000 inwoners, welbekend om zijn enorme 
groente/fruit markt en het heeft een heerlijk klimaat 
(20-30 graden). Wewak ligt in het noorden van PNG, aan 
de zee, het heeft 30.000 inwoners en het is er zweterig 
warm. Gelukkig kennen we dat nog uit Arnhemland!  
Op beiden plekken leven we vanwege de veiligheid in 
een compound, met bewaking. We gaan bewust om met 
sleutels, auto-deuren afsluiten en ons geld in onze 
tassen, maar voelen ons tegelijkertijd wel gewoon veilig 
buiten de compound-hekken. Gelukkig maar. Wederom 
zijn (bijna) alle lokale mensen super vriendelijk, en altijd 
bereid om te helpen. Tegelijkertijd zien we de nood in 
het land - veel verslavingen, huiselijk geweld en 
werkeloosheid. 

Wewak ligt aan zee en daar maken we graag gebruik 
van. Voor de jongens is het heerlijk om uit te waaien op 
het strand en te zwemmen in het ietwat wilde water. 
Een leuke uitdaging voor Micha die alle zeilen bij moet 
zetten om boven water te blijven. Gelukkig heeft hij ook 
een body-board waar hij op kan blijven drijven en 
waarmee hij regelmatig een heel eind op de golven mee 
‘surft’. 

 

Dagelijks leven 
Micha & Ruben zijn alle twee op school (bij mama thuis)! 
Ruben begon in februari met groep 1 en Micha is 
inmiddels halverwege groep 3. Met alle verhuizingen en 
veranderingen was het best een moeilijk schooljaar voor 
Micha. Straks op verlof (april-mei 2019) mogen beide 
kinderen naar basisschool de Linde in Laag Zuthem. 
Micha kijkt daar enorm naar uit, samen met vriendjes 
naar school in plaats van alleen! Ruben heeft nog geen 
idee waar we over praten, hij was nog zo jong toen we 
ruim twee jaar geleden uit Nederland vertrokken. 

www.DeKnigges.nl 

Onze compound van bovenaf. 
Micha heeft een rondleiding gegeven van de compound. Deze is te zien 
op onze website www.DeKnigges.nl 

Gelukkig mogen we ook gewoon ontspannen en genieten van de mooie 
natuur. Missionairy zijn heeft zeker zijn mooie kanten.  
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Ik (Harriëtte) hou me bezig met dit thuisonderwijs, alle 
boodschappen en het huishouden. Ik heb gelukkig een 
hausmeri (hulp) in huis, dat scheelt een boel en is nog 
gezellig ook. De boodschappen doen is een enorme klus 
dat me veel tijd kost. Niet alles is te krijgen in één winkel, 
dus ga ik bij meerdere verschillende winkels langs. 
Groente en fruit haal ik op de markt.  
We zijn hier in Wewak gezegend met enorm veel andere 
organisaties. Een grote Amerikaanse (New Tribes 
Mission) en een paar kleinere organisaties (Liebenzell, 
Friends in Action, Samaritan Purse). We hebben een heel 
aantal vrienden gevonden en dat is zeer waardevol. 
 

Ik (Wilfred) ben de laatste maanden druk bezig geweest 
met vliegen op het nieuwe vliegtuig - de caravan. In een 
nieuw land, met nieuwe regels, in een nieuw vliegtuig... 
tja, dat kost best wat energie! Maar gelukkig gaat de 
training goed en mag ik sinds halverwege februari solo.  
Één of twee dagen per week vlieg ik solo, de andere 
dagen nog samen met een supervisor om elke keer 
verder ‘uitgecheckt’ te worden op de vele verschillende 
strips.  
Het vliegen hier in de Sepik (noord PNG), heeft veel weg 
van Arnhemland, in de zin dat het erg vlak is. Enkel bij de 
kust zijn de ‘Coastal ranges’ die tot 2000m hoog zijn. 
Omdat dit geen hoogland is, geeft het wel de uitdaging 
van vliegen vlakbij terrein, maar niet het slechte weer 
met grote buien en wolken die alle valleien bedekken. 
Zo kan ik rustig wennen aan het bergvliegen. 
 

Verlof 
Op 1 april - nee, geen grapje! - hopen we naar Nederland 
te komen voor verlof! In totaal zijn we 9 weken in 
Nederland, waarbij we grotendeels in Laag Zuthem 
zullen zijn, en de laatste week in Lelystad. Wilt u graag 
dat we een presentatie komen geven, of wilt u een 
collecte doneren? Mail dan onze TFC om een afspraak te 
maken: TFC@DeKnigges.nl 
Ook hopen we een grote ‘Knigge-dag’ op 25 mei 2019 te 
organiseren, met foto’s en presentaties over ons werk, 
met eten en een boel gezelligheid. U bent van harte 
welkom! 
 
Ons adres in PNG: 
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 Wilfred weer solo mag vliegen, voor het 

eerst in PNG. 
2. dat het goed gaat met ons allen. 

 
Wilt u bidden voor… 
1. voor dit land, dat meer en meer ons hart krijgt. 
2. voor het stoppen van het geweld wat dagelijks 

plaatsvindt. 
3. voor ons verlof, alle zaken die onze TFC en wij 

daarvoor moeten organiseren. 

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 

Wilfreds eerste solo dag met de caravan. 


