
                       Ukarumpa, 19-12-2021 

 

Lieve mensen, 

 

Een nieuwsbrief vanuit PNG! We zijn weer thuis. Wat een zegen. Het is 

heerlijk om weer op onze eigen plek te zijn, met onze eigen spullen om ons 

heen. Het is zo fijn om alle mensen hier weer te ontmoeten. Wat zijn we 

dankbaar dat we ons werk/bediening weer op kunnen pakken hier.  

In deze nieuwsbrief vooral een fotoreportage van het (her)verkennen van 

PNG met onze 2 meiskes. Ze genieten hier enorm en voelen zich helemaal 

thuis. Daar zijn we zeer dankbaar voor.  

 

Grace en Tikva hebben al vele contacten gelegd met de mensen hier.  

 

 

 

We genieten hier van het heerlijke eten. De andere kant is dat ik zo’n 60 procent van mijn tijd bezig 

ben met eten maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben onze tuin weer volgezaaid met van alles en nog wat. De meiden vinden het erg leuk om 

er voor te zorgen dat het niet teveel uitdroogt in de volle zon.  

En mais uit eigen tuin roosteren in het vuur is het lekkerste wat er is, volgens Grace.  

Helaas was de spaghetti die heel lang in een voedselcontainer had gezeten niet meer goed… Dat 

moesten we weggooien. Nou, toen hebben we maar gebakken banaan gegeten.  

 



Een heel grote verandering voor ons is dat Grace nu naar de internationale school gaat. Ze vindt het 

geweldig! Gelukkig sprak ze al vloeiend Engels, dus die aanpassing was niet zo groot voor haar. Ze 

zit in de pukpuk (dat betekent krokodil) klas..  

Ook doen we elke dag anderhalf uur de ‘mamaschool’, om haar Nederlands bij te houden. Ze is erg 

vlot met leren. Binnen 6 weken kende ze het Nederlandse alfabet en begon ze Nederlandse 

woordjes te lezen! Erg stimulerend voor de mamajuf!      Ik ben hier heel blij mee, want ze raden 

aan om eerst te leren lezen in een andere taal voordat ze gaan lezen in het Engels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste 2 maanden van onze tijd hier heeft Luke volledig besteed aan het rat-, kakkerlak-, gekko-, 

stof- en schimmelvrij maken van onze 2 slaapkamers. De wanden zaten vol met poep en 

rattennesten. En aangezien kakkerlakken je kleding helemaal opeten, willen we ze liever het huis 

uithebben. Een goede vriend van ons heeft geholpen met verven. En nu is het af. We zijn er zo blij 

mee! Het is prachtig geworden. Dankzij een extra gift van een lieve donateur.  

 

In de volgende nieuwsbrief zullen we wat meer 

vertellen over het werk dat we hier hopen te gaan 

doen. We gaan eerst Kerstvakantie vieren. We 

willen iedereen van harte bedanken voor alle steun en liefde die we mochten 

ervaren in de 2 jaren van wachten in Nederland. En we willen iedereen bedanken die het financieel 

mogelijk heeft gemaakt voor ons om weer terug te keren naar PNG om ons werk en leven hier weer 

op te pakken. Gods rijke zegen toegebeden! 

 

 

Harte~groet van Luke en Marjan, Grace en Tikva! 

Rekeningnummer:   
NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van 

Wycliffe Comite Sikkema.  (Giften zijn 

aftrekbaar van de belasting). 

E-mailadres: 
marjan_aubrey@sil.org  
 of 
luke_aubrey@sil.org  

Adres: 
Luke en Marjan Aubrey 
SIL PO box 1-98 
EHP 444 Ukarumpa          
Papua New Guinea 
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