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Mattheüs 28:20 ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld. Amen.’

De eerste nieuwsbrief vanuit Papoea-NieuwGuinea (PNG) waar we inmiddels ruim twee
maanden zijn! Na ons verlof zijn we eerst in
Mareeba (Australië) geweest, waar Piet is getraind op een ander type vliegtuig, de Cessna
Caravan. Ook heeft hij alle benodigde theorie-examens voor zijn PNG-brevet gemaakt.
Doe mee met de taalles!

Wat zou het ontbrekende
woord zijn?
Zien jullie dat de taal een
mix is van Duits en Engels?
Vind de antwoorden onderaan de nieuwsbrief

Taal- en cultuurtraining

Na een aantal weken van settelen,
taalstudie, de weg vinden naar de
markt en een weg vinden in maaltijden maken van het gekochte eten,
gingen we op pad!
Tijdens een tweeweekse taal- en cultuurtraining werden we ondergedompeld in de lokale taal en cultuur. De taal die we hebben
geleerd heet Tok Pisin en wordt door veel mensen hier
gesproken als tweede taal. Dit maakt het voor mensen
van verschillende stammen en dorpen makkelijker om
met elkaar te communiceren, gezien er ruim 800 verschillende talen in PNG zijn!
Met voldoende eten voor twee weken en
een waterfilter vlogen we in 20 minuten

1.

Dak = Kappa
Vinger = Pinga
Nagel = …

met een MAF-vliegtuig naar Kompiam, een klein dorpje midden tussen
de bergen. Daar aangekomen, stonden
er veel mensen naast de landingsbaan
te wachten. Elke dag vinden ze het
toch weer bijzonder dat er een vliegtuig komt en zijn ze benieuwd wie er
aankomt en vertrekt.
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2.

Haar = Gras
Snor = …

In Kompiam woont een Australische dokter met zijn
gezin. In de afgelopen 19 jaar hebben zij hier in het
ziekenhuis gewerkt, een school opgericht en enorm
veel betekend voor de mensen in de omgeving en in de
lokale kerk.
Het was heel bijzonder en bemoedigend om te zien hoe
zij zich volledig en vol enthousiasme inzetten. Bij hen
thuis is iedereen welkom. Op het moment dat wij bij
hen waren hadden ze vier Papoea-tieners in huis om
hen de mogelijkheid te geven om naar school te gaan
die door de vrouw van de dokter gerund wordt. Sinds
een half jaar is er ook een tandarts, een Indiase vrouw,
die al veel voor de gemeenschap betekend heeft.

Een kijkje in het ziekenhuis…
Tijdens een rondleiding in het ziekenhuis lopen we
door een kamer waar twee vrouwen liggen te slapen.
Beide vrouwen hebben die morgen een gezonde
dochter gekregen. Tussen een hoopje lakens ligt

Even verderop zit een oude vrouw in een rolstoel met
één been, ze maakt vrolijk een praatje met onze jongens. Haar been is geamputeerd horen we, een genegeerde infectie was de oorzaak. Iets wat helaas veel
voorkomt. Van een andere patiënt horen we dat deze
vrouw twee dagen heeft gelopen om bij het ziekenhuis
te komen. Op de veranda zit een jongetje met twee
benen in het gips, hij is geopereerd aan klompvoetjes.
We horen ook van patiënten die gewond zijn geraakt als
gevolg van gevechten tussen stammen.
Op een middag krijgen we taalles van de dokter zelf. Na
anderhalf uur dachten we dat de les niet meer doorging, maar juist toen kwam hij binnen. Een jongen van
13 had een open wang. De dokter heeft na een operatie
van drie uur zijn kaak, oor en wang zo goed mogelijk
hersteld. Een gedeelte van zijn oor zat eerst bij zijn kin!
Hoe ontzettend mooi is het dat al deze mensen geholpen kunnen worden!
MAF en het ziekenhuis werken nauw samen. Zieke
mensen worden gehaald en gebracht. Medische evacuaties worden uitgevoerd. Bij een medische safarivlucht
wordt de dokter met de tandarts naar een afgelegen
dorpje gevlogen.
5.

Vliegtuig = Balus
Landingsbaan = …

Zes middagen per week krijgen we taalles, ’s avonds is er tijd voor studie en in
de ochtend maken we huiswerk. Het is
behoorlijk intensief, maar gelukkig is er
oppas voor Michaël en Samuël.
De laatste zondag hebben we tijdens de
6. Gutnius

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te
houden van de ervaringen van de familie Muilwijk.
De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd
door de Thuisfrontcommissie in samenwerking

Een hartelijke groet vanuit Mount
Hagen!
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël Muilwijk

We mogen danken voor:

•	de goede aankomst en het settelen in PNG
• speelkameraadjes voor de jongens op de
compound
•	de tweeweekse taal- en cultuurtraining
in het dorp Kompiam
• de fietsdag met grote betrokkenheid
en een prachtige opbrengst
• bewaring tijdens de aardbeving

We mogen bidden voor

• de mensen die Piet en Marijke ontmoeten in PNG
•	nieuw personeel voor het ziekenhuis en de
school in Kompiam

5. Ples Balus

Been = lek
Knie = …

4. Skru bilong lek

4.

kerkdienst voorin de kerk een ‘testimony’ (getuigenis)
gegeven aan de mensen in het Tok Pisin. Piet vertelde
over hoe God ons bij MAF bracht, en Marijke vertelde
over de betekenis van de namen van onze drie jongens.
Het waren bijzondere weken waarin
6.
we veel hebben geleerd over de cultuur
en taal van dit gebied. We zien ernaar
Evangelie
=…
uit om de opgedane kennis te mogen
inzetten!

met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor
ontvangst van de nieuwsbrief of Piet & Marijke als
supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl.

3. Klok

Hart = …

een heel klein Papoea-meisje. Intense
dankbaarheid. In gebrekkig Pisin maken
we een kort praatje met de vader. Trots
en blijdschap straalt van zijn hele gezicht
af, wat is hij blij met zijn eerste kindje.
In het ziekenhuis vinden jaarlijks rond
de 200 bevallingen plaats.

2. Mausgras

3.

Meer over onze tijd in Mareeba en de eerste weken in PNG vindt u op flyingmuilwijk.nl/nieuws.

1. Kappa bilong pinga

TIP

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.)
kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7,
7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om
de familie Muilwijk.

