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Een nieuw hoofdstuk 
 

Kijkend naar de foto bovenaan deze nieuwsbrief dringt 

het opnieuw tot ons door wat een bijzondere plek 

Kawito is en zijn we dankbaar voor het goede dat deze 

plaats ons heeft gebracht. We hebben mooie mensen 

ontmoet, het leven in de bush van dichtbij ervaren en 

ook de eenvoud en armoede van de mensen heeft ons 

waardevolle lessen geleerd. Daarom is het moeilijk om 

dit alles achter ons te laten als we aan een nieuw 

hoofdstuk in PNG beginnen…  

 

Ladies Convention 
De vrouwenconferentie van de Evangelische Kerk van 

PNG werd dit jaar in ‘ons’ dorp Aketa gehouden en het 

was bijzonder om daar iets van mee te maken. Na een 

half jaar van voorbereidingen was het enorm 

bemoedigend om de honderden vrouwen samen te zien 

zingen, bidden en luisteren naar de preken. Het thema 

was ‘Women Arise’ en er waren verschillende sprekers. 

De bijeenkomsten werden in de open lucht gehouden en 

de kleurige paraplu’s beschermden de dames tegen 

zowel hevige tropische regenbuien als de brandende 

zon. Het hoogtepunt was op zondag toen de vrouwen 

van twee rivaliserende dorpen elkaar vergaven en 

omhelsden. “Het bloed van Christus verenigt ons” 

zongen ze.  

  
Ga naar www.maf.nl/noordhoek voor een filmpje van de 

conferentie. 

 
Op cursus 
Begin september volgde Corné een tweeweekse cursus 

in Australië. Tijdens deze cursus werd Corné opgeleid 

om andere piloten te mogen uitchecken op vliegstrips en 

routes. 

Met honderden vliegstrips over heel PNG heeft iedere 

piloot constante training nodig. Ieder jaar komt  er een 

aantal nieuwe piloten bij of worden ze op een nieuw 

toestel getraind. Daarna worden één voor één alle strips 



uitgecheckt. Zo wordt dus de kennis en ervaring 

voortdurend gedeeld onder de piloten. Er zijn zelfs 

zoveel strips dat geen van de piloten op alle strips is 

uitgecheckt.  

Het was een interessante cursus, gegeven door een 

aantal ervaren oud-PNG piloten, dat was echt van 

meerwaarde.  

 

Gezondheidsklachten 
Vóór de cursus in Australie was Corné al een paar 

weken niet in staat geweest om te vliegen vanwege 

duizigheidsaanvallen. In PNG was er al het één en ander 

onderzocht, maar ook tijdens het verblijf in Australie 

knapte Corné niet op. De vliegkeuringsarts heeft toen 

besloten dat er uitgebreid onderzoek gedaan moest 

worden om de oorzaak te vinden. Een aantal keer werd 

het verblijf in Australie verlengd vanwege onderzoeken 

en na ruim drie weken zijn Marieke en de kinderen naar 

Australië gevlogen zodat we bij elkaar konden zijn. 

Inmiddels zijn we nu al vier weken met elkaar in 

Australie. Omdat de lichamelijke onderzoeken niets 

uitwijzen en er sprake was van veel stress in de huidige 

situatie in PNG, heeft Corné nu een aantal gesprekken 

met een psycholoog om handvaten te krijgen om met de 

stress om te gaan. We hopen eind oktober terug naar 

PNG te gaan.  

 

Een nieuw hoofdstuk 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we al iets over de 

intensieve tijd in Kawito met dubbele 

verantwoordelijkheid voor Corné. Daarnaast waren er 

vaak problemen met het huis en merkten we dat het 

constante heen en weer reizen tussen de hoofdbasis 

(voor boodschappen, onderhoud van het vliegtuig en 

sociale contacten) en Kawito veel onrust gaf bij onszelf 

en de kinderen. Dit gaf een overblasting; deze stress 

uitte zich in lichamelijke klachten. Hoewel het fijn was 

om de laatste maanden de werkdruk te kunnen delen 

met een andere piloot, was de situatie nog steeds 

behoorlijk pittig. Samen met het management van MAF 

PNG hebben we daarom besloten om niet naar Kawito 

terug te keren. Zoals we al in de inleiding schreven, was 

dat een pijnlijke beslissing want we hebben veel 

ontvangen en geleerd in Kawito. We zullen de mensen, 

van wie sommigen dierbare vrienden zijn geworden, erg 

missen!  

We verhuizen naar de hoofdbasis Mount Hagen, waar 

we hopen meer rust in het gezin te krijgen. We kijken er 

naar uit om niet meer constant ‘on the move’ te zijn en 

hopen op een goede tijd in Mount Hagen.  

 

Ondertussen 
Ondertussen groeien de kinderen gewoon door. Samuel 

zit in groep 1 en voor Olivia is het echte werk begonnen; 

leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Dat is wel 

even wennen na de kleuterschool en ze kijkt wel eens 

jaloers naar Samuel die lekker mag kleien en knutselen.  

Tja, voor alles is een tijd…  

De tweeling vierde hun derde verjaardag terwijl we in 

Australië waren. Ze genieten van hun groeiende 

zelfstandigheid (de ouders trouwens ook:) en spelen het 

liefst met iets wat wielen heeft…  

 
 

Ook tijdens de afgelopen tijd hebben we ervaren dat er 

voor ons gebeden en gezorgd wordt. Het is 

bemoedigend dat we door zovelen ondersteund worden. 

Dat alleen maakt wat wij hier mogen doen mogelijk! 

 

Een hartelijke groet, Corné & Marieke  

           Olivia, Samuel, Ruben & Jonathan 


