
er misschien 10. Oorzaken zijn: logistieke problemen, 
brandstofschaarste (waardoor andere lokale maatschap-
pijen niet meer vliegen), verhoogde prijzen en de verkie-
zingen. Hierdoor zijn er veel mensen uit alle omliggende 
dorpen naar Telefomin gekomen om te stemmen. Er is 
dus veel meer voedsel nodig. Zelfs de markt, met lokale 
groenten is vaak leeg. Degenen die tuinen hebben, hou-
den het eten zelf. Piet voelt de operationele druk tijdens 
het vliegen. Want naast de voedselvluchten die MAF 
zoveel mogelijk probeert te doen, zijn er ook de medische 
evacuaties en andere noodzakelijke vluchten. De nood 
zien, de vraag krijgen, op je eigen grenzen passen en 
durven aangeven, is dan niet altijd makkelijk, maar wel 
nodig. 

In juni heeft Piet een tweeweekse ‘Advanced Airstrip 
Training’ gehad. Zodoende vliegt hij nu ook op de meest 
lastige en uitdagende landingsbaantjes. Ze zijn korter, 
liggen op een steile helling, hebben vaak onverwachte 
windrichting en kracht. Door deze extra training kan Piet 
naar nog meer afgesloten bushdorpjes in het bergachtige 
gebied rondom Telefomin.
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Johannes 8:12  “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis 
wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” 

Op 18 augustus zijn we als gezin herenigd in Nederland na 
ruim 6 weken niet bij elkaar te zijn geweest. Marijke en 
de jongens hebben deze weken in Nederland goed benut 
met formele regelzaken en afspraken, maar ook uitjes en 
schoolexcursies. Dit laatste is belangrijk als ondersteu-
ning van de thuisscholing. De jongens hopen deze laatste 
drie weken in Nederland naar school te gaan in Lunteren 
(De Bron). Hier zijn we heel erg dankbaar voor. De jon-
gens komen weer in de groep met de voor hun bekende 
klasgenootjes en kijken hier erg naar uit! 

Hoewel de afstand gevoeld werd, is het toch goed dat Piet 
in Telefomin gebleven is. Het vliegen blijft noodzakelijk 
en er is altijd meer te doen dan we kunnen. Zo is er o.a. al 
maanden een voedseltekort in Telefomin en ook veel an-
dere plaatsen. Soms zijn er weken waarin mensen een dag 
of meer met lege magen rondlopen. Scholen zijn al weken 
dicht omdat ze de studenten geen eten kunnen geven. 
Zelfs het ziekenhuisje is gesloten omdat er geen medica-
tie en eten is. Als Piet landt met een vliegtuig vol voed-
sel staan er honderd mensen te wachten of ze een zakje 
rijst of wat noedels kunnen bemachtigen. Normaal staan 

‘Report after landing’, dat is het thema van de MAF Open Dag in Teuge. Met deze zin 
laten de piloten over de radio weten dat ze zullen melden wanneer ze veilig geland zijn. 
Onder dit thema vallen de belevenissen, indrukken en ervaringen van piloten en hun 
gezinnen. Hierbij ons persoonlijk ‘report’ in deze nieuwsbrief.
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Dankbaar zijn we ook voor de plaats die we mogen heb-
ben binnen de dorpsgemeenschap in Telefomin. De jon-
gens genieten van hun lokale vriendjes en vriendinnetjes, 
en als we even niet opletten staat de tafel ineens vol 
met papier en kleurpotloden, gaat de uitnodiging rond 
en zitten er binnen een mum van tijd allemaal kinderen 
intensief te kleuren.
Marijke gaat wekelijks naar het ziekenhuisje om de men-
sen een hart onder de riem te steken en de moeders van 
pasgeboren baby’s te voorzien van noodzakelijke dingen 
voor henzelf en de baby.
Onlangs heeft Piet gepreekt tijdens een zondagse dienst 
in de kerk in Telefomin. Hij mocht spreken over ‘Wan-
delen in het licht’ naar aanleiding van Johannes 8:12. Het 
was mooi en bijzonder om te mogen doen.

Sinds vorig jaar oktober tobt Marijke met kiespijn. Een 
goede tandarts vinden in Papoea-Nieuw-Guinea is niet 
eenvoudig. Gelukkig werd er een Indiase tandarts gevon-
den in een bushdorpje verderop. Maar de bezoeken kos-
ten veel tijd/organisatie en energie. Een uur vliegen en de 
kinderen meenemen of achterlaten bij onze lokale buren. 
Vier bezoeken en een wortelkanaalbehandeling verder 
was de pijn nog steeds niet weg. Gelukkig ontstond er in 
juni een mogelijkheid om als gezin met een MAF-vlieg-
tuig naar het verder weg gelegen Goroka te vliegen. Hier 
is een andere zendingsorganisatie die een eigen tandarts 
uit Canada heeft. Zij deed een tweede wortelkanaalbe-
handeling en verwees Marijke door naar de kaakchirurg 
in Nederland. Inmiddels heeft Marijke in Nederland vier 
verschillende afspraken achter de rug en is één wortelka-
naalbehandeling overnieuw gedaan. Helaas is de pijn nog 
steeds niet weg. We hopen en bidden dat het probleem 
uiteindelijk nog wel gevonden en verholpen mag worden. 
Het weekend in Goroka was uiteindelijk wel een fijne 
tijd met onze MAF vrienden daar wonen. En de kinderen 
genoten van het spelen met alle andere kindjes op de 
MAF-compound.

Hartelijke groet, 
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël 

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te 
houden van de ervaringen van de familie Muilwijk.
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 Piet en Marijke als 

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aan-
melden via de website www.maf.nl. 
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt 
u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 
AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de fa-
milie Muilwijk.

TIP   Zie de website en facebookpagina van flyingmuilwijk voor laatste nieuwsupdates, foto’s en filmpjes. 

Actiedag  
Dankbaar denken we terug aan de actiedag op zater-
dag 18 juni. Natuurlijk dankbaar voor het mooie weer, 
de goede opkomst en opbrengst van 17.500 euro! Alles 
wat zo goed en officieel geregeld. Echt petje af! Maar 
wat ons het allermeeste raakte was alle inzet, betrok-
kenheid en gedrevenheid. Heel erg bedankt!

Om voor te bidden
-   een veilige reis terug naar Papoea-Nieuw-Guinea 

(vertrek op D.V. 14 september)
-   het voedseltekort in Telefomin en heel Papoea- 

Nieuw-Guinea
-   dat de kiespijn bij Marijke verholpen zal zijn en weg 

zal blijven
-   dat Piet zijn grenzen zal blijven aangeven en niet 

overwerkt zal raken 

Om voor te danken
-   de gezegende actiedag met prachtige opbrengst
-   de goede, waardevolle en ontspannen tijd in Neder-

land
-   de lokale gemeenschap in Telefomin waar we steeds 

meer onderdeel van mogen zijn
-   de vriendjes en vriendinnetjes die de jongens mogen 

hebben 

http://www.maf.nl
www.flyingmuilwijk.nl
https://www.facebook.com/flyingmuilwijk
https://www.flyingmuilwijk.nl/fotos
https://www.flyingmuilwijk.nl/videos

