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Terug van weggeweest 

Het voelde als een oude jas, onze aankomst in PNG. 

Vertrouwd en warm. Vertrouwde kleuren en geuren  -

niet allemaal even aangenaam- en een warme 

ontvangst. We stapten met onze acht koffers in een 

busje en reden van het vliegveld naar ons huis. We 

genoten van het prachtige landschap en de bedrijvigheid 

op straat. Het was alsof we nooit weg waren geweest…  

 

De eerste periode 

De eerste paar weken waren we druk met het uitpakken 

en opnieuw inrichten van ons huis. Alles had een jaar 

lang in dozen in een wat vochtige ruimte gestaan, dus 

bij iedere doos die uitgepakt werd moest er gesopt of 

gewassen worden. De kinderen genoten de eerste tijd 

enorm van het buitenspelen. Gelukkig maar, want de 

‘school’ was nog lang niet in orde.  Ook kregen we 

bezoek van Adri van Geffen, directeur van MAF 

Nederland.  

 

Het gewone leven	

Na drie weken was het dan toch zover. De kinderen 

konden naar school en het gewone leven begon zijn 

gang te krijgen. Het dagelijkse ritme was wel goed voor 

iedereen, de kinderen begonnen de uitdaging van school 

en leren wel te missen. Het is een wereld van verschil of 

school plaats heeft in een heus lokaal of in de 

woonkamer. We genieten allemaal van de ruimte waar

we kunnen leren en (lerend) spelen. En als de schooldag 

voorbij is gaat de schooldeur dicht en zijn we weer 

gewoon een gezin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen hebben inmiddels alle vier goede 

aansluiting gevonden met de kinderen op de compound. 

Met een duidelijke meerderheid aan jongens was het 

even lastig voor Olivia aan het begin. Maar inmiddels 

speelt ze graag met twee nieuwe buurmeisjes die iets 

ouder zijn. Er is zelfs spraken van een heuse club ‘The 

super girls’. De jongens kunnen zich maar beter 

gedragen!  

We hebben ons plekje weer gevonden binnen de lokale 

kerk die we voorheen ook al bezochten. Nieuw is dat de 

kinderen nu ook naar zondagschool gaan. Hoewel ze 

niet alles kunnen volgen (er wordt vooral Tok Pisin 

gesproken) is het wel goed voor hen om met de andere 

kinderen van de kerk op te trekken. De 

onderwijsmethoden zijn wel wat anders dan we gewend  



waren; als je je Bijbelvers niet kent krijg je vijf tikken op 

je handpalm met een takje! Echt zeer doet het niet, 

maar het is wel een reden om toch maar even je best te 

doen…  

 

Aardbeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 februari werd PNG getroffen door een aardbeving 

met een kracht van 7.6 op de schaal van Richter. Het 

episch centrum was 160 km bij ons vandaag, 

desondanks werden wij ook ruw gewekt door de 

krachtige beving. Hoewel we eerder bevingen hadden 

meegemaakt was dit toch een heftige ervaring. De 

weken daarna volgden nog veel naschokken, zo’n 100 in 

totaal. Veel mensen in het gebied zijn doodsbang voor 

een nieuwe grote aardbeving en durven niet naar hun 

tuinen en huizen terug. De mensen in het getroffen 

gebied zijn huizen en tuinen (=eten) kwijtgeraakt door 

de vele aardverschuivingen. MAF is betrokken bij de 

nood hulpverlening die op gang is gekomen. Voedsel, 

water en tentdoek wordt ingevlogen en gewonden 

worden uitgevlogen. De ervaring en kennis van MAF van 

het getroffen gebied was erg belangrijk. 

 

Zonne-energie 

Sinds een aantal weken is ons huis, net als alle MAF-

huizen in Mount Hagen voorzien van zonnepanelen. De 

afgelopen jaren was stroomuitval eerder regel dan 

uitzonderingen en we zaten regelmatig meer dan 48 uur 

zonder stroom. We gebruikten dan generatoren om de 

koelkast koel te houden, maar het was best wel 

onhandig. De panelen zijn gedoneerd door MAF-

Nederland en we zijn erg blij met deze geweldige, 

milieuvriendelijke oplossing!  

 

On the job 

Corné heeft deze afgelopen maanden weer 

werkzaamheden voor MAF opgepakt. Dat in zichzelf is al 

erg bemoedigend! Het herstel van de burn-out verloopt 

zoals verwacht, het kost veel tijd.  

Corné werkt mee met het team dat onderhoud doet aan 

de gebouwen van MAF. Daarnaast is hij ook betrokken 

bij een project dat alle vliegstrips in PNG opnieuw gaat 

evalueren. Hiervoor moet eerst een nieuw meetmodel 

worden ontwikkeld en daarna kan het meten beginnen. 

Met meer dan 500 strips is dit een project dat vraagt om 

een lange adem. 

Het is goed om weer betrokken te zijn bij het werk en 

ook weer bezig te zijn met zaken die gerelateerd zijn 

aan het vliegen.  

De komende tijd hopen we meer duidelijkheid te krijgen 

over de voorwaarden om Corné’s medische keuring weer 

in orde te krijgen. Dat is een eerste stapje in de richting 

van de cockpit.  

 

We genieten iedere keer van de post die we uit 

Nederland krijgen en zelfs twee weken na aankomst 

waren daar al de eerste kaarten. Ook Olivia’s verjaardag 

werd niet vergeten! Hartelijk bedankt voor ieders 

meeleven, ook in gebed.  

 

Hartelijke groet,  

Corné, Marieke, Olivia, Samuel, Ruben en Jonathan 


