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Inleiding 
Onze eerste nieuwsbrief vanuit Ramingining (of 
kortweg: Ramo). Vanaf nu even geen verhuisplannen 
meer. Voorlopig staat er op onze agenda: settelen, de 
mensen leren kennen, de taal leren en vliegen natuurlijk. 
 
Verhuizingen 
Op woensdag 5 april zijn we in Arnhemland (Australië) 
aangekomen. Twee uur vliegen naar het noorden vanaf 
Cairns. Droge rode stof wachtte ons op, een heel nieuw 
gebied in Australië om verkend te worden. We hebben 
drie weken in Nhulunbuy gewoond en daarna 7 weken 
in Yirrkala. Beide plekken liggen vlakbij het vliegveld van 
Gove waar Wilfred de afgelopen weken gewerkt en 
geleerd heeft. Samen hadden we hier de mogelijkheid 
om (een gedeelte van) het team te leren kennen, te 
genieten van het zwembad en het fantastische strand. 
Harriëtte deed haar boodschappen in de enige 
supermarkt die deze plek rijk is en nam de jongens mee 
naar het voorleesuurtje in de bibliotheek. We kijken 
terug op een goede verkenningsperiode, al was het wel 
intensief met zoveel nieuwe gezichten en nieuwe 
omgevingen. 

 
Op 15 juni zijn we verhuisd naar Ramingining. Een uur 
vliegen met een MAF vliegtuig vanaf Gove. Echt een 
klein dorp ‘in the middle of nowhere’. Laag Zuthem 
heeft ons goed voorbereid op wonen in kleine dorpjes, 
dus daar keken we niet tegenop. Wel dat het remote 
leven (afgelegen) van alles is. In het droge seizoen kan je 
met een 4-wheel-drive nog wat rijden om de omgeving 
te zien, maar vooral als het natte seizoen begint (vanaf 
november tot maart) kan je geen kant op. Eén van de 
redenen dat MAF hier is natuurlijk. Voor ons betekent 
dat vooral dat we ons huis tot een gezellige plek maken 
en hopen we dat we wat meer contacten krijgen in het 
dorp. Er is hier één ander MAF gezin en nog een aantal 
andere blanke gezinnen. Maar veelal Aboriginals, of 
Yolngu zoals ze zichzelf noemen. 

 
 

Ramingining is net Laag Zuthem.  
Ons huis is omcirkeld.  

Ons nieuwe huisje in Ramingining. 

www.DeKnigges.nl 



 

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. 
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Vliegen 
Wilfred heeft de afgelopen weken veel gelezen, mee 
gekeken en getraind. Hij moest verschillende examens 
afleggen en daarnaast hebben we samen een culturele 
training gevolgd om iets te snappen van de cultuur 
waarin we leven. 21 juni mocht hij voor het eerst solo 
vliegen en 22 juni mocht hij voor de eerste keer 
passagiers meenemen. Wow, wat hebben we daar naar 
toe geleefd. Na 6,5 jaar trainen, is nu het zo ver dat we 
aan het werk kunnen voor MAF. Een bijzonder moment!  
 

Dagelijks leven 
Wilfred maakt lange vliegdagen, ze maken gebruik van 
al het daglicht dat er is. Harriëtte is bij de kinderen en 
geeft Micha thuisonderwijs groep 1. Ondanks alle 
verhuizingen gaat dat nog steeds goed en geniet Micha 
van de verhalen en de knutselwerkjes.  
Voordat we naar Ramo gingen verhuizen, hebben we 6 
weken aan boodschappen ingeslagen in Nhulunbuy. 
Daar is het eten al duur, maar hier in Ramo is het echt 
niet meer te betalen. Vandaar dat we super dankbaar 
zijn dat we onze boodschappen gratis kunnen laten 
vervoeren door onze MAF vliegtuigen. Handig, zo’n man 
als piloot :). Enkel verse groente en fruit worden hier in 
het winkeltje gehaald. Harriëtte loopt er dagelijks even 
heen om er met de jongens even uit te zijn en even ons 
gezicht te laten zien. De mensen weten dat wij de 
nieuwe ‘Belanda’ zijn, maar blijven nog een beetje op 
afstand. 
 
Hartelijke groet, Wilfred & Harriëtte 
 

 
 

Wilfreds eerste vlucht met passagiers. 

Wilt u danken voor… 
1. Dank dat we nu op een plek wonen waar we 

voorlopig niet meer vandaan hoeven. 
2. Dank dat MAF hier mag werken, dat is een 

enorme eer vanuit de Aboriginals, die de 
landeigenaren zijn. 

3. Dank dat het goed gaat met ons allen. We 
wennen aan de hitte en aan het Australische 
leven. 

 
Wilt u bidden voor… 
1. Bid dat we hier meer mogen settelen en vooral 

meer mensen mogen leren kennen. 
2. Bid dat Wilfred voldoende energie heeft om te 

vliegen. Veel dingen zijn nieuw. Daarnaast 
maakt hij regelmatig lange dagen op het werk. 


