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Inleiding
We schrijven deze nieuwsbrief vanuit het koude Mt
Hagen. Twee weken geleden zijn we gevraagd Wewak
tijdelijk te verlaten en naar Mt Hagen te komen. In
Wewak was er rond die tijd een begrafenis van de ‘papa’
van het land: de eerste premier Michael Somare was
overleden. Hij heeft PNG naar de onafhankelijkheid
geleidt in 1975. Samen met de begrafenis begin maart,
zagen we opeens een enorme stijging van covid19
aantallen. MAF management vroeg ons tijdelijk in Mt
Hagen de situatie aan te kijken.

Op de foto zie je een ‘hauskrai’ tent – (house cry – een tent om in te komen
huilen en ontmoeten) met de vlaggen halfstok. Het is dé culturele manier
om om te gaan met rouw: een week samen huilen. Aan de zijkant zie je een
nieuwe graffiti: helemaal links staat Somare.

Gezondheidszorg
Covid19 speelt al meer dan een jaar in Nederland, en nu
pas zien we er iets van in PNG. Waarom het afgelopen
jaar er bijna geen aantallen waren is onduidelijk. Wel
zien we momenteel dat ziekenhuizen gesloten worden
omdat de verpleging zelf ziek is en omdat er geen geld
meer is vanuit de overheid om de ziekenhuizen open te
houden. Als je hier goed over nadenkt, dan zijn dit echt

afschuwelijke berichten. Een land als PNG heeft al te
lijden onder ontzettend veel andere ziekten (TB,
malaria, diabetes). Er is nauwelijks geld voor medicatie.
Er is niet ingeschreven op covid19 vaccinaties, dus het is
afhankelijk van donaties van andere landen.
De mensen hier zijn gehard in hun leven, in hun emoties.
Ze moeten wel, anders is het niet te doen hier in PNG.
Vele kinderen krijgen pas een naam als ze 1 jaar worden,
want het is eerst afwachten of ze dat eerste jaar
überhaupt overleven. Ik zie het ook in de gevangenis
terug. Jezus is hier zo hard nodig! Bid alsjeblieft met ons
mee voor Gods genezing voor dit land.
Vliegen
De lokale situatie maakt ons nederig. Jongens, wat
hebben we veel. Natuurlijk missen we ons eigen plekje
in Wewak, en tegelijkertijd is het fijn om wat langere tijd
op de hoofdbasis door te brengen. Naast het gewone
werk wat altijd doorgaat, is er tijd voor gezamenlijke
maaltijden en spelletjes-avonden met het team.
Wilfred mag momenteel bijna geen mensen vliegen, de
tijdelijke regels zijn dat iedereen een negatieve test van
1 dag oud moet kunnen overleggen. Dat is bijna niet te
regelen in de stad, en er zijn geen testen in de bush.
Concreet komt het er dus op neer dat hij vooral cargo
vliegt: eten, bouwmaterialen en als er echt nood is, dan
mag gelukkig de medische evacuatie wel doorgaan.
Daarnaast zijn er tal van projecten te doen naast het
vliegen, zoals bijvoorbeeld het weerstation project en
uitzoeken welke internetprovider betrouwbaar is.
Sinds afgelopen oktober hebben we nu twee piloten in
Wewak. Andy Symmonds is getraind en vliegt nu
zelfstandig in de Sepik. Samen delen we de vijf dagen op,
Soms vliegt Wilfred 3 dagen en Andy 2 en andere weken

is dat omgedraaid. Dit is ook afhankelijk van de
bestemming van mensen en vracht. Andy mag nog niet
overal landen, dus een aantal van deze beperkte
bestemmingen worden bij elkaar ‘gespaard’ als een
vliegschema voor Wilfred.
Flexibiliteit
Onze jongens krijgen flexibiliteit met de paplepel
ingegoten. Ze doen nu ’s ochtends school aan de
keukentafel in Mt Hagen en spelen met wie er maar
beschikbaar is de rest van de dag. Zo af en toe kunnen
we met ons gezin de heuvels in om een rondje te lopen.
De natuur in PNG is prachtig, juist in al haar
veelzijdigheid.

Wel merken we dat we als gezin moe zijn, we verlangen
naar wat rust en een goede vakantie. Onze batterij
begint leeg te raken en dat merkten we vooral in deze
week dat we zo plotseling naar Hagen moesten komen.
We zijn toe aan ons verlof, maar hebben het vanwege
Covid19 wat moeten uitstellen. We hopen van harte
jullie in augustus / september in Nederland te kunnen
ontmoeten. Maar ook dit is geheel afhankelijk van de
reizen die mogelijk zijn tegen die tijd, en de situatie in
PNG en in Nederland. Bid u mee?
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Wilt u danken…
1. Voor een management dat op ons gezin let en
ons veilig wil houden.
2. Voor de mogelijkheid om nu tijdelijk andere
klussen te doen, nu er minder vliegwerk is.

Ondanks de huidige situatie en uitdagingen blijft de natuur in
Papua Nieuw Guinea onovertroffen mooi.

Wilt u bidden voor…
1. De wankele gezondheidszorg in PNG.
2. Voor Gods genezing voor dit land: fysieke
genezing en emotionele heling.
3. Voor wijsheid in de plannen die we proberen te
maken rondom verlof.

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.

