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Elco en Wijnanda van Burg 
treffen momenteel voorbe-

reidingen om medio 2014 
naar Papoea te vertrek-

ken. Zij gaan daar werken 
namens Stiching Lentera. 
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“Mama, mag ik ook een verhuisdoos?” kwam 
onze oudste zoon Coen (4) vragen. “Voor al m’n 
knuffels!” De laatste weken voor ons vertrek zijn 
aangebroken en overal staat van alles ingepakt. 

En natuurlijk mogen de knuffels ook mee. 

LOSLATEN EN 
VOORUITKIJKEN

Veel gaat er in de opslag, andere dingen 
worden verkocht en spullen die handig zijn 
gaan mee naar Papua. De medische uitrus-
ting dijt flink uit: we hebben een prachtige 
EHBO-tas aangeschaft en kregen twee 
mooie grote EHBO-tassen die gebruikt zijn 
in de traumahelikopter. Ideaal om straks te 
gebruiken voor medische evacuaties met 
vliegtuigjes of met de heli in Papoea! 
We kijken er naar uit om het werk te gaan 

doen wat ons op het hart gebonden is. 
Maar eerst nog drie maanden hard stude-
ren om Bahasa Indonesia goed onder de 
knie te krijgen. Goed kunnen luisteren, 
praten en schrijven is erg belangrijk voor 
ons werk. Wijnanda’s zus Rianne gaat 
de eerste maanden mee om op Coen en 
Samuel te passen, zodat we ons helemaal 
op de taalstudie kunnen richten. Erg mooi 
dat het zo kan!

25 JUNI 
Afscheidsdienst

27 JUNI 
Vertrek

1 JULI 
Start taalstudie 1 OKTOBER 

Vertrek naar Papoea

VERTREK: 

 TIMELINE  
OP WEG NAAR
PAPOEA

VANAF 1 OKTOBER 
Oriëntatie in Papoea

Afscheidsdienst 
25 juni

Op 25 juni wordt een afscheids-
dienst gehouden in de Juliana-
kerk, Mauritsweg 286 in Dord-

recht. In deze kerkdienst zal ds. 
H. Hofman voorgaan. De dienst 

begint om 19.45 uur. Na afloop is 
er gelegenheid om ons persoon-

lijk vaarwel te wensen. Tijdens 
deze avond is ook een verkoop-

tafel aanwezig.



LET OP!
Dit is de laatste 
nieuwsbrief  
die breed  
verspreid wordt.

Wilt u ons blijven volgen, 
meld u dan aan op www.
lentera-vanburg.nl of 
stuur een email naar 
info@lentera-vanburg.nl.

GELD EN  
PAPIEREN

Van alle kanten hebben we reacties 
gehad op de informatie-avond en 
onze nieuwsbrieven. Het doet ons 

goed om te merken dat veel mensen 
meeleven, in woord en daad. 

MEELEVEN
We zijn ook erg dankbaar dat in de afgelopen 
maanden zich zoveel mensen hebben aange-
meld als sponsor. We zijn hierdoor en heel 

eind rond, heel mooi! We zitten de komende 
jaren nog met een tekort van ongeveer € 3000 

per jaar. Dus mocht u nog overwegen om 
ons werk te steunen of iemand anders weten 
die dit zou willen, schroom dan niet om deze 

overwegingen om te zetten in daden... 

FINANCIËLE STEUN
Belangrijker nog is om te vragen om voor ons 
werk en voor de weg die voor ligt te bidden. 

Laten we een aantal concrete punten noemen. 
Het is niet makkelijk om voor een langere 

tijd afscheid te nemen van familie, vrienden 
en kerkelijke gemeente. Voor ons niet, maar 
ook niet voor de mensen die in Nederland 

blijven. Een ander punt is dat we nog op een 
werkvisum wachten. Voorlopig hebben we 

een tijdelijk visum van zes maanden. Daarna 
hopen we een werkvisum te krijgen. Meestal 

komt het goed, maar het is toch  altijd een 
wat stroperig en spannend proces. 
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2014: EEN BELANGRIJK JAAR VOOR PAPOEA

Spannende verkiezingen

Intussen maken mensen in Papua zich druk om alle politieke verande-
ringen die spelen. Met twee belangrijke verkiezingen kort na elkaar. Eerst 
de parlementsverkiezingen die in Papua voor flinke logistieke problemen 
zorgen. En in juli volgen de nog veel spannender presidentsverkiezin-
gen. De huidige president kan geen nieuwe termijn krijgen en de huidige 
burgemeester van Jakarta Jokowi is een belangrijke kandidaat. Voor Papua 
is het de vraag wat dit allemaal betekent. Zal het een positieve verandering 
opleveren? Iedere keer is er hoop, maar per saldo zal de oplossing niet 
uit Jakarta moeten komen. Op lokaal niveau zal de gezondheidszorg en 
het onderwijs verbeterd moeten worden. Allerlei veranderingen ‘aan de 
top’ gaan waarschijnlijk niet veel teweegbrengen. Daarom is werk op het 
‘grondvlak’ belangrijk. Daar richt stichting Lentera zich op: om Papoea’s te 
motiveren en toe te rusten hun werk goed te doen en een rolmodel te zijn 
voor de mensen om hen heen. 

Tussenstand

STREEFBEDRAG

€ 25.000
HUIDIG BEDRAG 

€ 22.000

STEUN ONS  
WERK OP PAPOEA

MELD U AAN ALS SPONSOR OP

WWW.LENTERA-VANBURG.NL  

info@lentera-vanburg.nl
www.lentera-vanburg.nl

IBAN NL74 RABO 0144 4864 31

KIJKEN EN KOPEN

Accessoires voor 
een mooie zomer
Neem ook eens een kijkje op de 
webshop op onze website of op de 
facebook-pagina van De Lantaarn. 
Daar staan prachtige gehaakte 
rokken, baretten, knuffels, etc. 
uitgestald. 

En voor een mooie zomer in de tuin: 
stevige steigerhouten meubels, 
geheel naar wens te leveren! 

Te bestellen via info@
lentera-vanburg.nl 


