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Elco en Wijnanda 
van Burg werken 

op Papoea voor de 
Stichting Lentera als 
onderwijsconsultant 

en tropenarts
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“een vliegtuig is maar blik. leuk om mee te vliegen 
en noodzakelijk om geld binnen te krijgen bij 

lentera. maar het gaat het ons om discipelschap. Het 
opleiden van papoea-jongeren om als christen in de 
maatschappij te staan, met een goede opleiding.” 

Het vliegtuig is er!
Sinds januari is er niet gevlogen. Vorige 
week kwam eindelijk het vliegtuig waar zo 
lang aan gewerkt is. Na anderhalve week 
extra papierwerk en extra onzekerheid 
mag het vliegtuig nu ook echt vliegen. 
Iedereen binnen Lentera is blij dat het nu 
weer verder kan. De training van de pilo-
ten, maar ook de inkomsten en gewoon het 
regelmatige en mooie werk voor onge-
veer de helft van onze collega’s. Niet dat 
wij zoveel met de vliegtak van Lentera te 
maken hebben, maar het is fijn om te zien 

dat onze Lentera-vrienden niet voor niets 
zo lang gebeden en gewacht hebben. Elco 
heeft de laatste weken wat geholpen de fi-
nanciën op te zetten. De Lentera-vrienden 
kunnen met een beetje advies en hulp bijna 
alles zelf doen. Nu het vliegtuig er is, zijn 
nog zeker niet alle zorgen weg. Maar dat 
hoort erbij, zei Benny Wenda, de directeur 
van Lentera. “Lentera wil een lantaarn zijn. 
Als we licht willen geven, dan kost dat wat. 
Een kaars moet een stukje opbranden om 
licht te kunnen geven.”

vanaf eind oktober hopen we vier maanden 

in nederland te zijn voor verlof en bevalling. 

een aantal avonden zijn ingepland waarop 

we wat willen vertellen over ons werk. graag 

ontmoeten we u op één van deze avonden:

 verloF 
KraBBendijKe 

21 november, jongerenavond 

regio Zuid, Calvijn College, 

appelstraat 4 (19.30 uur)

dordreCHt 
2 december, 

gereformeerde 
gemeente, mauritsweg 

286 (19.45 uur)



volgen

meer inFormatie  

Op onze website is veel informatie 
te vinden over het werk wat we 
doen. www.lentera-vanburg.nl

Wilt u ook onze  
nieuwsbrief ontvangen? 
Meld u dan aan op 
www.lentera-vanburg.nl 
U kunt daar ook nieuwe 
updates lezen.

Adres in Nederland (28 oktober 
2015 tot 22 februari 2016)

De Jagerweg 206
3328 AA Dordrecht
info@lentera-vanburg.nl

trainen
“dan moet je maar niet in 
augustus komen”
Elco is de afgelopen tijd vooral bezig met trainen van 
leidinggevenden, lesgeven en het afronden van de evaluatie 
van de scholen. Het is erg mooi om dorpen te bezoeken en 
daar te kijken hoe de situatie is. De laatste keer is hij met 
het team naar Langda geweest, in het oostelijk bergland van 
Papoea. Om te evalueren en direct ook docenten te trainen. 
Een dorp temidden van stijle bergen. Vanaf de kleine 
vliegstrip te voet naar de dorpen waar de scholen staan. De 
resultaten vielen tegen: op twee van de drie scholen kunnen 
leerlingen in groep 4 nog niet lezen en rekenen. Hope-
lijk levert het nieuwe lesmateriaal en de training betere 
resultaten op over ongeveer een jaar. Ongepland werd het 
bezoek wat langer, want doordat het weer slecht was kon 
het vliegtuig pas een week later landen. “Dan moet je maar 
niet in augustus komen”, zeggen de mensen dan. Handig 
zo’n advies, als je er al bent… Ze waren overigens wel blij 
dat we gekomen waren. De extra tijd hebben we nuttig 
besteed met het samen maken van een ZGG-legpuzzel, veel 
gesprekken en het samen werken in de groentetuin. 
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steun ons  

werK op papoea

MELD U AAN ALS SPONSOr OP

WWW.LENtErA-vANBUrg.NL  

steunen
Financieel steunen 
Stichting Licht op Papua, NL74 
rABO 0144 4864 31 te Amersfoort.

webshop
Steun ons door zelfgemaakte 
spullen te kopen! Kijk voor meer 
informatie op www.lentera-
vanburg.nl/Webshop

Coen & samuel
woorden met een ‘a’
“Van, nat, dad, cat,” klinkt het met een dik Texaans accent. 
Coen zit net een paar weken op de internationale school en 
er wordt van hem verwacht dat hij een heleboel woorden met 
een a kan lezen. Gelukkig kende hij alle letters al, anders werd 
het een flinke klus. Intussen hebben we al woorden met een i 
en met een o gehad. 
Grappig om te zien hoe het leessysteem in het Engels werkt. 
Leren we in het Nederlands per letter, in het Engels gaat het 
per klank. Want de a in ‘van’ is weer anders dan in ‘car’. Maar 
Coen krijgt het steeds meer door. Hij heeft een juf die gespe-
cialeerd is in het lesgeven aan kinderen die Engels niet als 
moedertaal hebben en dat merken we wel. Hij zit in een klas 
met één ander kind, dus aandacht genoeg. 
Samuel wil intussen ook al wel een beetje naar school, maar 
dat gaat niet als je nog maar drie bent. Gelukkig heeft hij nog 
heel veel te spelen en te kleuren, dus ook hij komt zijn dagen 
wel door.

medisch
lukas kan weer preken
De laatstejaars theologiestudent Lukas preekt vanmorgen 
in de kerk. Een mooie preek over de moeders die hun 
kinderen bij Jezus brengen, maar tegengehouden worden 
door de overijverige discipelen. 
Tijdens de preek dwalen mijn gedachten af. Drie maanden 
terug kwam Lukas bij ons thuis aanlopen. Eigenlijk was 
het geen lopen, meer strompelen. Erg ziek en zwak. Na 
een simpel onderzoek was de conclusie: verwaarloosde 
malaria. Al veel te lang liep hij er mee rond. Hij had al 
een beetje gedokterd, maar dat had niet veel opgeleverd. 
Wijnanda adviseerde een kuur van drie dagen en hij was 
er vanaf. 

eenvoudige adviezen
Om de paar dagen kwam hij even langs, maar steeds was 
hij nog te zwak om te terug te lopen, dus bracht Elco 
hem even thuis op de motor. Iedere keer kreeg hij fruit 
mee en af en toe wat geld om vlees te kopen om zo aan te 
sterken. En nu is het zover dat hij weer kan preken. We 
zijn er dankbaar voor dat eenvoudige adviezen soms veel 
opleveren. 
Verder is het medische werk overigens nog steeds mond-
jesmaat. Het wachten is nog steeds op een werkvergun-
ning voor Wijnanda. Het kan zijn dat het allemaal nog 
maanden duurt, we kunnen ook volgende week een 
oproep krijgen dat alles klaar ligt en dat het werk gaat 
beginnen. Maar er zijn wel wat trainingen in voorberei-
ding in samenwerking met andere organisaties. Erg leuk 
om te doen en hopelijk gaat het ook vruchten afwerpen. 
Hopelijk kan Wijnanda dan na ons verlof aan de slag met 
een werkvergunning. 


