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Inleiding 
Het is een tijdje stil geweest van onze kant. We zijn druk 
met veel verschillende dingen en dan schiet de 
communicatie er soms een beetje bij in. Graag brengen 
we jullie op de hoogte van onze huidige situatie. 
 
School, gevangenis en cursussen 
Het ‘gewone’ leven blijft gewoon zijn gang gaan en onze 
thuis situatie is stabiel. De jongens zijn druk met school 
in de ochtend. Soms moet er zelfs in de middag nog een 
beetje schoolwerk gedaan worden, als het in de ochtend 
even niet zo makkelijk ging. 
Harriëtte gaat elke week naar de gevangenis om tijd met 
de vrouwen door te brengen die daar zitten. Het 
verschilt per keer wat de ‘activiteit’ is. Vaak een 
bijbelstudie, bemoediging of een training in 
onderwerpen als trauma-genezing. Hoewel het niet 
altijd makkelijk is om elke keer het materiaal uit te 
zoeken en voor te bereiden is het belangrijk werk dat 
wordt bewaardeerd door de vrouwen. Het rechtsysteem 
werkt hier in PNG anders dan in Nederland en soms lijkt 
het in onze ogen meer krom dan recht. Voor een deel is 
dat misschien cultuurgebonden, maar wat het ook is, we 
kunnen er niet veel aan doen. We kunnen er enkel zijn 
voor de vrouwen en proberen dat zo goed mogelijk te 
doen. 
Harriette heeft onlangs twee cursussen gevolgd van SIL 
(in Nederland heet die organisatie Wycliffe). De eerste 
cursus was een debrief cursus, waarin een soort 
emotionele eerste hulp wordt geboden na een incident 
(overval, inbraak, ongeluk). Deze kennis wordt gebruikt 
binnen onze eigen organisatie in het geval van 
veiligheidsincidenten, maar kunnen ook extern worden 
gebruikt, zoals in de gevangenis of andere organisaties. 

De tweede cursus die Harriëtte eind april heeft gevolgd 
in Hagen, is een cursus ‘omgaan met conflicten’.  Ik ben 
benieuwd hoe dat er in de praktijk uit gaat zien in ons 
huishouden . 

 
Vliegen 
Het vliegen gaat ook gewoon zijn gangetje. Al is de 
intensiteit wel wat afgenomen. Onze collega, Andy 
Symmonds, is min of meer de hoofd-piloot in Wewak en 
vliegt vier dagen per week. Wilfred vult de rest van de 
week door één of twee dagen per week te vliegen. 
Onlangs heeft hij samen met Andy meer dan 7000 Kg 
bouwmaterialen naar Yifki gevlogen voor de bouw van 
een basisschool. Juist dat soort speciale projecten 
herinneren ons er weer aan waarom we hier zijn. Ook al 
zijn het maar kleine stapjes, elke dag weer kunnen we 
een verschil maken.  
 
 

www.DeKnigges.nl 

Harriëtte is weer een certificaat rijker. 



 

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. 
 

Wilfred vliegt minder, omdat er zoveel andere taken zijn 
binnen onze organisatie die gedaan moeten worden en 
er is eigenlijk een permanent tekort aan personeel. Hij 
pakt deze taken graag op en zeker als het wat meer 
technische taken zijn, zit hij er boven op. Op dit moment 
helpt hij met de ICT binnen MAF PNG en werkt hij samen 
met Flight Operations om het software pakket dat we 
gebruiken voor vluchtplanning, pilotenroosters en 
vliegtuig onderhoud beter te integreren in onze 
operatie. Daarnaast is hij ook nog druk met het 
weerstation-project. 
 
Weerstations 
Al meer dan twee jaar is Wilfed bezig een simpel en 
relatief goedkoop weerstation te ontwikkelen. Dit idee 
kwam eigenlijk gelijk bovendrijven toen hij begon te 
vliegen in PNG. In Australië hadden de piloten 
verschillende bronnen om aan het weer te komen, maar 
in PNG viel al die luxe weg en voelde het een beetje als 
blindvliegen. Initieel was Wilfred veel te druk om aan 
andere projecten te denken, maar nu heeft hij wat meer 
tijd. Één weerstation werkt al meer dan een jaar en is 
een half jaar geleden in de bush geplaatst. Daarnaast zijn 
acht nieuwe stations in de afgelopen maanden gebouwd 
en de eersten daarvan zijn ook geplaatst in de 
bushstrips. Nu is het een tijdje monitoren om te zien of 
de resultaten consistent en betrouwbaar zijn en of de 
zonnepanelen wel netjes blijven zitten en niet ‘per 
ongeluk’ verplaatsen naar lokale daken. Als dat allemaal 
goed gaat, kunnen meer stations in heel PNG geplaatst 
worden.  

Dit moet piloten meer informatie geven over regenval in 
de afgelopen 24 uur en huidige wind en andere 
weersomstandigheden.  
 
En zo houden we ons bezig met van alles en nog wat. En 
dat is het mooie aan het werken in een 
ontwikkelingsland: er is genoeg te doen en je verveelt je 
nooit! 
 
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 voor… 
1. de mogelijkheid om mensen te helpen via 

diverse en afwisselende manieren. 
 
Wilt u bidden voor… 
1. school van de jongens. 
2. het mogen blijven zien van de impact die we 

hier als MAF hebben. 

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 

Plaatsen van één van de weerstations. Meerdere vluchten zijn gemaakt om meer dan 7000 Kg naar Yifki te vliegen. 


