
Verder een aantal kleutertjes op de kinderafdeling met 
een botbreuk, ontsteking of malaria. Een aantal patiënten 
is naar Telefomin komen lopen, maar de meesten patiën-
ten worden door MAF ingevlogen. Ook de ingevlogen pa-
tiënten hebben vaak echter al uren of zelfs dagen gelopen 
of zijn gedragen voordat ze het vliegtuig bereikten. 

Op een vrijdagmiddag kreeg Piet een vraag door van MAF. 
Wil je zaterdagmorgen 3 patiënten vanuit de kliniek in 
Telefomin naar het ziekenhuis in Tabubil brengen? Twee 
zwangere vrouwen konden niet verder worden gehol-
pen hier, maar er was wel haast bij. Een van de vrouwen 
verloor al weken vruchtwater, maar het kindje was nog 
maar 6 maanden. En een vrouw met een gecompliceerde 
botbreuk. Waarom kon Piet ze vrijdag niet vliegen dan? 
Deze vlucht mag pas gedaan worden op het moment dat 
het ziekenhuis in Tabubil groen licht geeft om de pati-
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Jesaja 60:1  “Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE 
gaat over u op.” 

Het leven in Telefomin is rustig als altijd. In oktober 
mochten we dankbaar twee verjaardagen vieren. Dit be-
tekent voor onze jongste dat de schoolperiode nu officieel 
is begonnen! Dit blijkt echter nog een hele uitdaging met 
drie kinderen, met verschillende niveaus, in hetzelfde 
lokaaltje van 6 m2. Zeker gezien de levendige persoon-
lijkheden van onze zonen ;-).

De afgelopen maanden heeft Piet veel medische evacua-
ties gevlogen. Telefomin heeft een ziekenhuisje, welis-
waar zonder artsen, maar de zusters doen zoveel ze kun-
nen. Uit omliggende dorpen komen veel vrouwen om hier 
te bevallen. Bijvoorbeeld uit Eliptamin, een dorpje aan 
de andere kant van de berg. Een halve dag lopen, maar 
met het MAF-vliegtuig slechts 4 minuten vliegen. Op een 
gemiddelde dag vind je in het ziekenhuisje patiënten met 
malaria, hartproblemen of een grote ontstoken wond. 

Het is koud, erg koud terwijl we deze nieuwsbrief schrijven. We praten erover met andere 
mensen hoe koud het toch wel niet is! Maar we vertellen natuurlijk niet hoeveel graden, 
want dan schieten Nederlanders in de lach. Maar voor hier is het echt koud! We dagen u 
als lezer van onze nieuwsbrief uit om de Nederlandse bril af te zetten en u helemaal in te 
leven in wonen in Telefomin in Papoea-Nieuw-Guinea. Heeft u het al eens opgezocht op 
Google Maps? Het is alleen te bereiken per vliegtuig. 

www.flyingmuilwijk.nl

Probeer eens bij elk onder-
streept woord het moment in te beelden



enten over te nemen. Helaas was de verbinding er niet of 
heel slecht en kwam het akkoordbericht pas vrijdagmid-
dag laat binnen.  
Zaterdagmorgen 7 uur, de moed zonk Piet in de schoe-
nen. Telefomin was gehuld in dikke zware mist en het 
regende. Rond 10 uur begon het langzaam op te klaren in 
Telefomin, maar er viel nog steeds veel regen in Tabubil. 
Intussen kwam er een nieuwe medische evacuatie bij die 
Piet eerst zou gaan vliegen. Een heel zieke vrouw moest 
vanuit het bushplaatsje Gubil naar Telefomin. 
Michaël vertelt:

“Papa werd gevraagd voor een medische evacuatie. Een 
vrouw in de bush was heel erg ziek. Haar baby van 7 maan-
den was in de buik gestorven en nu dachten ze dat zij ook 
ging sterven. Ik mocht met m’n vader mee want het was 
zaterdag en ik was vrij. Het was heel speciaal om te zien wat 
er allemaal gebeurde.  Het was een hele korte vlucht en een 
moeilijke strip waar we gingen landen. Want we moesten 
tussen twee bergen landen en de baan was heel kort en smal. 
Na de landing kwam er een man naar ons toe en zei dat de 
vrouw hier was en toen brachten ze haar en papa legde haar 
toen op een brancard. Daarna tilden allemaal mannen haar 
het vliegtuig in. Ik vond het niet leuk om te zien dat ze zoveel 
pijn had, ik wilde haar graag blij zien. Het was ook heel erg 
warm en ze kreunde hard. Maar in het vliegtuig was het 
okay. Toen we weer gingen opstijgen wiebelden we alle-
maal heel hard en ook weer toen we gingen landen, want de 
banen zijn heel ruig en hobbelig. Papa moest daarna weer 
een andere ‘medevac’ doen en ik bleef bij de vrouw totdat de 
ambulance kwam en ze naar het ziekenhuis gebracht werd. 
Daarna ging ik weer naar huis. Later hoorden we dat ze 
malaria had en ze is nu gelukkig weer beter aan het worden. 
Maar ze heeft haar kindje niet meer, dat is echt heel verdrie-
tig.”
 
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. 

Om voor te bidden
-  Wijsheid voor Marijke in het scholen van de kinderen
- Veilige vluchten
-  De organisatie van MAF in PNG. Er moet veel gere-

geld en georganiseerd worden, maar dat lukt niet 
altijd goed.

Om voor te danken
-  Dat we afgelopen september weer goed en wel in 

PNG zijn aangekomen na een goede en mooie tijd in 
Nederland, en dat we alles konden doen wat gedaan 
moest worden

-  De vele mensen die geholpen kunnen worden d.m.v. 
de ambulancevluchten 

Mogelijkheid tot post versturen
Weet u dat het mogelijk is om post te versturen naar 
PNG? Houd er wel rekening mee dat het ongeveer 3 
maanden duurt voordat het aankomt. Hierbij de ver-
jaardagen en het adres:
Piet: 27 februari
Marijke: 9 maart
Samuël: 10 maart
Joël: 18 oktober
Michaël: 24 oktober

MAF Papua New Guinea
Kagamuga Airport
C/O Fam. Muilwijk
PO BOX 273
Mt Hagen, WHP 281
Papua New Guinea


