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Weer ‘geland!’ 
Terwijl we digitaal meegenieten van een schitterend 

warme zomer in Nederland zijn wij weer helemaal 
gewend aan het klimaat van elke dag lente. Op school 

leren de kinderen keurig van alles over de seizoenen, 

maar buiten schijnt iedere dag het zonnetje. 

 

Inmiddels is het alweer zeven maanden geleden dat we 

Nederland weer verruilden voor PNG. Hoewel we nog 

vaak terugdenken aan de mooie herinneringen die we 

toch ook hebben aan een jaar Nederland, zijn we blij en 

dankbaar dat we hier onze draai weer helemaal hebben 
gevonden. We beginnen de stad Mount Hagen goed te 

kennen en ook de mensen in de winkels en op de markt 

beginnen ons te kennen en dat geeft ook een gevoel 

van ergens thuis horen.  

 

 

 

Strijd 
Na de aardbeving van 23 februari, waarover we in de 

vorige nieuwsbrief schreven, werden we een paar weken 

later opgeschrikt door gevechten tussen verschilllende 

stammen in Mount Hagen. Bij een uit de handgelopen 

rugby-wedstrijd werd een jongen vermoord en dat 

resulteerde in een paar dagen behoorlijke onrust. Omdat 

wij dichtbij de nederzetting van één van de vechtende 

partijen woonden, werden we ook een week 
geëvacueerd. Dat was lastig, maar ook erg fijn om met 

de kinderen weg te gaan uit de onrust. Uiteindelijk zijn 

de beide partijen het eens geworden over het bedrag 

dat ter compensatie aan de familie van de overleden 

jongen betaald moest worden en is de rust 

weergekeerd.  

PNG wordt grofweg in twee gebieden ingedeeld; 

highlands (berggebied) en lowlands (moeras en kust). 
Wij wonen in het berggebied en een aantal stammen 

hier staan erom bekend een nogal kort lotje te hebben 

waar het gaat om grondbezit of vernietiging van bezit 

(dit gaat over dieren, moestuinen, maar ook mensen). 

Het is heftig om te zien dat er hierdoor veel geleden 

wordt, ook door de vrouwen en kinderen die moeten 

vluchten voor geweld. 

(Op internet staat een korte documentaire (in Engels) 
van het Rode Kruis waarin dit wordt toegelicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=wo4uf-fXsUk ) 

 



Het motto van MAF PNG is ‘reaching the isolated and 
bringing physical and spritiual transformation’ 
(geïsoleerde mensen bereiken en lichamelijke en 

geestelijke verandering voortbrengen) en we hopen en 

bidden dat het werk van MAF ook hierbij tot zegen zal 

zijn.  

 

Werk 

Binnen een zendingsorganisatie als MAF PNG lopen er 
veel projecten die niet direct betrekking hebben op het 

vliegen, maar wel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld het 

veiliger maken van de hoofdbasis en hangaar door 

toeganscontrole of het installeren en onderhouden van 

zonnepanelen en batterijsystemen om ieder huis van 

een voldoende betrouwbare stroomvoorziening te 

voorzien. We zijn dankbaar dat Corné nu hij nog niet 

mag vliegen zijn ervaring en kennis kan inzetten bij dit 

soort projecten. Daarnaast is er een ander groot project 
waar hij de komende weken druk zal zijn. Hij gaat, 

samen met andere deskundigen op dit gebied, een stuk 

schrijven om de luchtvaartautoriteiten van PNG te 

overtuigen dat het veilig is om met éénmotorige 

vliegtuigen op instrumenten te vliegen. Hiervoor is tot 

nog toe geen toestemming gegeven in PNG. Omdat MAF 

PNG in de nabije toekomst helemaal overgaat op 

éénmotorige vliegtuigen (Cessna Caravan) zou het 
ontzettend schelen in veiligheid en betrouwbaarheid als 

dit voorstel wordt aangenomen.  

 

Met Corné’s gezondheid gaat het nog steeds 

langzaamaan vooruit. Hij is nu bezig om terug te gaan 

naar full-time werk en hoopt als dat bereikt is een paar 

maanden met een tweede piloot te gaan vliegen. De 

laatste stap daarna is weer alleen de lucht in. We zijn 
dankbaar dat het herstel, hoewel het een lange weg is, 

toch voorspoedig gaat. In de eerste contacten met 

keuringsartsen waren zij nogal terughoudend wat 

betreft Corné’s kansen om weer te kunnen vliegen. Dat 

was best moeilijk. Nadat Corné de arts bezocht heeft 

was deze wel positief en dat was toch een mooie 

bevestiging dat we hier in PNG nog steeds op onze plek 
mogen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

School 

We zijn alweer druk met het nieuwe schooljaar. Olivia in 

groep 5, Samuel in groep 3 en Ruben en Jonathan in 

groep 2. Het is best wel even wennen om op drie 

niveau’s les te geven en er moet af en toe wat geduld 
geoefend worden. Gelukkig kan Olivia nu in groep 5 al 

aardig zelfstandig aan de slag en is Samuel een ijverige 

groep 3-er. Ruben en Jonathan vinden vooral knutselen 

en kleien nog erg leuk. Of lekker gymmen in de 

speeltuin, maar ja, dan vergeet je ook gewoon dat je 

eigenlijk op school zat…  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iedereen heel hartelijk dank voor het meeleven en 

meebidden. We weten ons in Hem aan jullie verbonden. 

Hartelijke groet,  

Corné, Marieke, Olivia, Samuel, Ruben en Jonathan 


