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Inleiding 

Sinds we terug zijn van ons verlof, wonen we weer in 

Wewak. We zijn verhuisd naar een ander huis op 

dezelfde compound. Een groter huis mét veranda kwam 

vrij, dus daar hoefden we niet veel over na te denken. 

We zijn heel dankbaar dat we in Wewak kunnen blijven, 

en hier kunnen gaan settelen. 

Wewak 

Op dit moment zijn we het enige pilotengezin op de 

compound. Dat betekent heel veel vliegwerk voor 

Wilfred, en het is een beetje ‘alleen’ voor Harriëtte. We 

zijn beiden op zoek naar een goed ritme voor ons als 

gezin. Natuurlijk is er het vliegen en het lesgeven. Maar 

wat kunnen wij daarnaast nog betekenen voor de 

mensen om ons heen? Hoe kunnen we ons leven hier in 

PNG niet alleen goed volhouden, maar ook leuk 

houden? Het zou fijn zijn als u hiervoor zou willen 

meebidden. We zijn nu drie jaar onderweg en nog steeds 

leren we zoveel als gezin! 

 

 

Wilfred is gelijk begonnen met het bouwen van een 

speeltorentje, en hopelijk komt er binnenkort nog een 

tweede toren bij. Ook kregen we een trampoline 

cadeau, super leuk! 

 

Vliegen 

Wilfred vliegt 4 dagen in de week. De 5e dag gebruikt hij 

als rustdag en als administratie-dag. Het is intensief om 

zoveel te vliegen, en nog zoveel te leren in deze 

omgeving met bergen! In september heeft hij weer een 

week training gevolgd. Hierdoor mag hij op 14 extra 

landingsbanen zelfstandig landen. Een super winst na 

een drukke week training. We zijn dankbaar dat dit 

mogelijk was. In november hoopt hij nog meer training 

te krijgen. 

PNG heeft ontzettend veel kleine dorpjes in de bergen. 

De overheid probeert mensen op hun eigen plekje te 

laten blijven, door te zorgen voor schooltjes en 

klinieken, en MAF ondersteunt dit proces.  

www.DeKnigges.nl 

Ons nieuwe huis met een geweldige veranda. Dat is nu eigenlijk onze 
woonkamer. 

De eerste van de twee speeltorens en de gekregen trampoline. 



 

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. 
 

Binnenkort zal Wilfred bijvoorbeeld examens 

rondvliegen en weer ophalen. Zonder een vliegtuig is dit 

veel lastiger te organiseren. Stel je die belangrijke 

papieren voor op een wankele kano...  

 

Thuis 

Harriëtte is met Micha aan groep 4 begonnen. Het gaat 

meestal best goed, maar het is ook wel weer even 

wennen aan alle nieuwe lesstof. Nu doen we elke 

ochtend Nederlands lezen, spelling, schrijven, natuur en 

techniek, knutselen, rekenen, muziek en geschiedenis. 

Ruben gaat rustig verder in groep 1 en leert de cijfers en 

wat eerste letters. Het is een muzikaal jongentje, dat het 

heerlijk vindt om samen te zingen. De jongens kunnen 

het goed vinden met de 4 lokale kinderen op onze 

compound, dat is echt een enorme zegen. 

 

Ik zoek nog een beetje mijn plekje in Wewak. We hebben 

onlangs een oppas (Naomi) gevonden die een paar 

uurtjes in de week op de jongens kan letten. Het is de 

bedoeling dat ik die tijd kan gebruiken om naar de 

vrouwengevangenis te gaan. Andere zendelingen 

houden daar wekelijks een trauma-genezings-cursus en 

bijbelstudie. De meeste vrouwen zitten op dit moment 

in de gevangenis, omdat ze hun man of de tweede 

vrouw hebben vermoord. De gezondheidszorg in PNG is 

karig, maar er is bijna niets aan psychologische zorg, de 

zorg voor hun hart. Want hoever is hun ellende gegaan, 

voordat ze hun man of zijn tweede vrouw hebben 

vermoord? Het gaat zelfs zo ver, dat er in de PNG taal 

(tok pisin) nauwelijks woorden zijn om je emotionele 

staat te omschrijven.  

 

 

 

Het werken in de gevangenis, met deze trauma 

genezingscursus, en de plekken te laten zien in de Bijbel 

waar Jezus schrijft hoe dichtbij Hij wil zijn in tijden van 

leed, is dan ook onbeschrijflijk. We hopen en bidden dat 

dit een goede stap zal zijn, voor de vrouwen om dingen 

te verwerken uit hun leven, en ook met Naomi die op de 

kinderen zal letten. Want wie vertrouw je hier je 

kinderen toe?  

Daarnaast trek ik veel op met andere zendelingen die 

hier in Wewak wonen. Tot slot bak en kook ik graag. Het 

is leuk om nieuwe recepten uit te proberen, zoals wat je 

allemaal kan doen met een verse kokosnoot. Heerlijk. 

 

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… 

1. dat we kunnen settelen in Wewak. 

2. dat we een oppas hebben gevonden voor de 

jongens. 

3. Voor de training en extra strips die Wilfred nu 

kan bedienen. 

 

Wilt u bidden voor… 

1. Voor goede lichamelijke en psychologische zorg 

voor de mensen hier. 

2. De nieuwe training voor Wilfred die hopelijk in 

november zal plaatsvinden. 

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 

Samen met dames van Liebenzeller mission naar de vrouwen 
gevangenis. 

http://www.maf.nl/

