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Inleiding 

Fijn dat u onze nieuwsbrief leest! 

We wonen inmiddels bijna een jaar in Arnhemland en 

we voelen ons steeds meer thuis in Ramingining. De 

banden met Yolngu zijn sterker geworden, en dat is iets 

waar we God dankbaar voor zijn. 

 

November 

In november hebben we onze eerste vakantie gehad. 

We zijn twee weken naar Darwin geweest, waar we een 

huisje konden huren van een ex-MAF gezin. Het was 

goed om er even uit te zijn, al was het wel warm 

vanwege de build-up en waren we allemaal ziekjes. 

 

December 

Afgelopen december namen we afscheid van het andere 

MAF gezin dat hier woonde en werkte. Ze zijn met hun 

hele gezin naar Darwin verhuisd. We missen hun nog 

regelmatig, maar merkten ook dat Yolngu nu meer naar 

ons toe kwamen. Dat heeft onze relaties verdiept. 

Harriëtte haar ouders konden in december overkomen 

om samen Micha zijn verjaardag & kerst te vieren. Het 

was heel bijzonder ze hier te hebben en het leven te 

laten zien dat al zo normaal voor ons wordt. 

Januari 

Een nieuw MAF gezin (Lia & Phil Techand) kwam aan in 

Ramingining. Zij zitten nu nog volop in de periode van 

wennen, kennismaken en settelen. In deze periode, 

overleed een jonge vrouw, de dochter van een kerklid. 

We zijn daar met regelmaat heen geweest, mochten 

delen in hun rouw en samen praten en bidden. Deze 

periode heeft wederom onze banden met de Yolngu 

versterkt.  

 

 

Begin januari begon ik (Harriëtte) met vrijwilligerswerk 

bij een job-coachings organisatie. Ze proberen daar 

Yolngu voor te bereiden op werken in een organisatie en 

ik mag helpen met bijvoorbeeld het invullen van 

Engelstalige formulieren. Daarnaast ga ik elke 

vrijdagochtend op een mat zitten bij de lokale winkel. Ik 

verkoop daar christelijke materialen (DVDs, muziek, 

Bijbels) en vaak ook keukenspullen en tweedehands 

kleren. De mensen hier hebben weinig opties om iets 

goedkoops aan te schaffen, en op deze manier proberen 

we het leven iets makkelijker voor ze te maken. 
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Harriette’s ouders op bezoek.  

Resources en spullen verkopen. Zo helpen we Yolngu en de opbrengst 
wordt weer door de lokale kerk gebruikt. 



 

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 & 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. 
 

Februari 

In februari hadden we wat moeilijkere weken. Er waren 

wat (pogingen tot) zelfmoorden, en zelfs een moord. 

Het wonen hier in Ramingining heeft ons begrip gegeven 

voor de Yolngu, hoe hopeloos de situatie soms lijkt en 

hoe doelloos. We realiseren ons steeds meer hoe 

belangrijk het is om persoonlijke bijbelstudie te doen, 

worship liederen aan te zetten en te bidden samen. Je 

glijdt makkelijk mee in de duisternis. Yolngu 

realiseerden zich dit ook, en kwamen elke middag bij 

elkaar om te bidden samen. Vaak gevolgd ‘s avonds door 

bijbelstudie en dans. 

 

Maart 

De jonge vrouw die overleden is in januari werd door mij 

(Wilfred) weer naar Ramingining gevlogen. Ze was in 

Gove omdat elke Yolngu onderzocht wordt op 

doodsoorzaak & bovendien konden we haar niet koel 

houden hier in Ramingining. De zondagse kerkdiensten 

zijn bij het begrafenishuis, en elke middag en avond zijn 

er ceremonies. Soms zijn er christelijke ceremonies, daar 

zijn we wel eens bij. Yolngu dansen dan samen 

voornamelijk op christelijke muziek en bidden samen.  

 

Vliegen 

Het vliegen gaat ondertussen rustig door. Al hoe wel: zo 

nu en dan is het behoorlijk uitdagend om van A naar B 

te komen. Grote onweerswolken en fikse buien maken 

het af en toe bijna onmogelijk om te vliegen. Laatste 

hadden we in één week tijd bijna 400mm regen. Dat is 

bijna de helft van wat er in Nederland in een jaar valt. 

Probeer daar maar eens tussendoor te vliegen. 

 

We zijn super trots op onze jongens, die aardig flexibel 

meebewegen met het dagelijks leven, meestal aardig 

plezier hebben samen en genieten van hun Yolngu 

vriendjes. 

 

Hartelijke groet,  

Wilfred & Harriëtte 

Micha & Ruben 

 

 

 

Wilt u danken… 

1. dat het goed gaat met onze jongens 

2. dat Harriëtte meer haar plek heeft gevonden in 

Ramo, onder andere door het vrijwilligerswerk 

en meer connectie met de Yolngu.  

3. voor de vastberadenheid onder Yolngu om te 

strijden tegen duisternis. 

 

Wilt u bidden voor… 

1. Phil & Lia Techand, hun kinderen Noa & 

Simeon, dat ze kunnen wennen aan Ramo. 

2. veilige vluchten voor Wilfred. 

3. ons christelijke leven, dat we gefocust blijven 

op Gods licht, ook als het om ons heen duister 

is. 
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Steunfondsrekening: 
NL82ABNA0482292202 
t.n.v. MAF Nederland 
o.v.v. Steunfonds Knigge 

Vliegen tijdens het regenseizoen heeft zo zijn uitdagingen. Regen en 
onweer zijn aan de orde van de dag. Bij de rode pijl een bliksemschicht die 
wel heel dichtbij kwam… 

Vrouwen onder elkaar 


