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Inleiding 

De afgelopen maanden zijn een beetje anders verlopen 

dan normaal, voor jullie in Nederland en voor ons in 

PNG. We doen ons best nog steeds zoveel mogelijk van 

het werk te blijven doen, juist ook nu. Er wordt iets meer 

getest overal in het land, maar echt vertrouwen doen we 

de cijfers niet en er zijn toch bijna geen ventilators 

beschikbaar. We leven hier rustig verder, elke dag weer, 

en proberen achter Jezus aan te blijven gaan. 

 

Vliegen 

De regels vanuit de overheid zijn elke maand weer een 

beetje anders. Maar de hoofdlijn blijft: vlieg 

voornamelijk cargo (vaccinaties, schoolboeken, 

boodschappen) en zo min mogelijk mensen. Alleen de 

mensen die een enorm goede reden hebben om te 

vliegen mogen mee (met temperatuur check & 

mondkapje). Zo is Wilfred deze weken druk bezig 19.000 

kilo aan schoolmaterialen in een school in Tekin en 

Telefomin te krijgen. Tekin ligt geisoleerd in de bergen, 

er zijn geen wegen naar deze plaats. 

Naast de cargo, heeft MAF deze tijd voornamelijk 

gebruikt om surveys uit te voeren van elke landingsbaan. 

Elke baan werd gecheckt: wat kan er verbeterd worden 

zodat MAF hier veiliger kan landen? Moeten er bomen 

worden weggehaald, afwatering-systemen komen, de 

baan verlengd worden? Op dit moment zijn er weer 51 

landingsbanen geopend van de 250. Nog een lange weg 

te gaan, maar wel zeer zinvol werk voor de veiligheid. 

 

 

Trainer nodig 

Andy & Helen wonen al sinds januari bij ons op de 

compound in Wewak. Heel gezellig met hun twee 

jongens, en handig om de praktische problemen samen 

mee te delen. Helaas mag Andy nog niet solo vliegen, er 

zijn telkens geen trainers beschikbaar voor hem (oa 

vanwege Covid). Dit is echt een groot gebedspunt, 

aangezien Wilfred nu al weer 15 maanden als enige 

piloot vliegt in deze omgeving. Dat betekent hard en 

veel werken, helemaal als er medische vluchten in het 
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Vele dozen worden in en uitgeladen. Ongeveer 900 kilo kan er 
per vlucht in het vliegtuig 

Misschien is het tijd om het gras te maaien op deze strip… 



 

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 en 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. 
 

weekend nodig zijn of als er bij ons zelf een waterleiding 

springt. We lopen tegen het punt dat het niet goed vol 

te houden is. Bid alsjeblieft mee dat er een trainer 

beschikbaar komt voor Andy, zodat deze last weer 

gedeeld kan worden. 

 

School jongens 

De jongens zijn na een korte zomervakantie weer 

begonnen met school. Groep 2 en groep 5 volgen we nu. 

Micha mocht voor de eerste keer een presentatie 

houden voor papa en mama over een duizendpoot en 

waar dat beestje in de voedselketen zit en Ruben kent al 

20 letters. We hebben ons ritme weer gevonden, en zijn 

daar erg dankbaar voor. Helaas kunnen we voorlopig 

even niet sporten bij de internationale school, vanwege 

Covid sporten de kinderen daar niet meer. 

 

Gevangenis 

Ik (Harriëtte) ga met veel plezier wekelijks naar de 

gevangenis. De taal blijft een dingentje, maar ik probeer 

het toch maar gewoon. Geeft die vrouwen fijn wat te 

lachen in de gevangenis :-). We doen een rondje hoe het 

gaat, of er bezoek was en wanneer ze weer voor de 

rechter moeten komen. We bidden, lezen uit de bijbel, 

doen iets praktisch (jam maken/rokken naaien) of leren 

lezen/schrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik probeer een plan te schrijven om meer gericht mijn 

tijd daar te besteden. Er is geen enkele hulp aanwezig 

voor deze vrouwen, en dat blijft wrang. Er wordt niks 

gedaan met de reden waarom ze in de gevangenis zitten, 

en wordt geen psychologische hulp geboden in de 

gevangenis en er is geen nazorg. Op sommige plekken in 

de wereld is het leven gewoon keihard en ik merk dan 

ook dat de vrouwen hun emoties wegstoppen. Heel PNG 

heeft daar best moeite mee trouwens, er zijn 

bijvoorbeeld nauwelijks Tok Pisin woorden om emoties 

aan te duiden. Dat spreekt wat mij betreft duidelijker 

dan woorden zouden kunnen. Aandacht kunnen geven 

aan je emoties is een luxe, en dat past niet in het rauwe 

PNG leven van de vrouwen hier. 

 

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 we allen gezond zijn. 

2. dat Wilfred nog steeds  mag vliegen. 

3. dat het gaat goed met onze jongens 

 

Wilt u bidden voor… 

1. het spoedig toewijzen van een trainer voor de 

training van Andy. 

2. de vrouwen in de gevangenis. 

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 

Leren lezen en schrijven met materiaal uit de plaatselijke 
christelijke boekhandel. 

http://www.maf.nl/

