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INLEIDING	  
Dit	  projectvoorstel	  gaat	  in	  op	  de	  verder	  ontwikkeling	  van	  de	  onderwijs-‐	  en	  gezondheidstak	  van	  de	  
stichting	  Lentera,	  die	  actief	  is	  op	  Papoea	  (Indonesië).	  Het	  doel	  is	  dat	  Elco	  en	  Wijnanda	  van	  Burg	  in	  
2014	  het	  Lentera-‐team	  zullen	  gaan	  versterken	  om	  deze	  taken	  verder	  op	  te	  zetten.	  In	  dit	  voorstel	  
wordt	  uitgelegd	  wat	  de	  huidige	  situatie	  is	  en	  hoe	  Lentera	  daarin	  hulp	  wil	  verlenen.	  Ook	  gaan	  we	  in	  op	  
de	  relatie	  met	  de	  belangrijkste	  actoren	  en	  onze	  kerkelijke	  gemeente.	  	  

	  
HUIDIGE	  SITUATIE:	  PROBLEEMSCHETS	  
Onderwijs	  
Onderwijs	  op	  Papua	  heeft	  op	  alle	  niveaus	  nog	  veel	  ondersteuning	  en	  ontwikkeling	  nodig.	  Van	  basaal	  
rekenen	  tot	  universitaire	  studies	  zijn	  er	  veel	  uitdagingen.	  Als	  we	  kijken	  naar	  het	  christelijk	  onderwijs	  
op	  Papua,	  en	  specifiek	  naar	  de	  regio	  rond	  Wamena	  in	  het	  bergland	  van	  Papua,	  dan	  zijn	  er	  drie	  
problemen	  die	  opvallen:	  

-‐ Het	  is	  moeilijk	  om	  mensen	  gemotiveerd	  te	  houden	  om	  in	  vaak	  afgelegen	  dorpen	  hun	  taken	  te	  
vervullen.	  Ook	  krijgen	  deze	  mensen	  vaak	  weinig	  ondersteuning.	  

-‐ De	  opzet	  en	  uitvoering	  van	  het	  onderwijs	  heeft	  professionalisering	  nodig	  om	  ervoor	  te	  
zorgen	  dat	  de	  onderwijsactiviteiten	  ook	  het	  gewenste	  resultaat	  opleveren.	  	  

-‐ Vakkennis	  en	  voldoende	  opleiding	  van	  docenten	  en	  trainers	  ontbreekt,	  zeker	  in	  de	  meer	  
afgelegen	  gebieden,	  zoals	  het	  bergland	  van	  Papoea.	  	  

	  
Gezondheidszorg	  
In	  Wamena	  zijn	  ziekenhuizen,	  gezondheidscentra,	  HIV/TB-‐klinieken,	  maar	  toch	  blijven	  er	  veel	  
mensen	  verstoken	  van	  goede	  medische	  zorg.	  In	  veel	  dorpen	  rondom	  Wamena	  zijn	  kleine	  lokale	  
kliniekjes,	  bemand	  door	  een	  verpleegkundige	  die	  de	  meeste	  lokale	  medische	  zaken	  probeert	  op	  te	  
lossen.	  Een	  paar	  specifieke	  problemen	  vallen	  op:	  

-‐ De	  zorg	  is	  aanwezig,	  maar	  versnipperd,	  een	  overzicht	  ontbreekt.	  	  
-‐ Soms	  wordt	  onnodig	  met	  mensen	  naar	  de	  stad	  gevlogen	  omdat	  ze	  ziek	  zouden	  zijn,	  met	  alle	  

gevolgen	  van	  dien	  (mensen	  blijven	  in	  de	  stad,	  verliezen	  hun	  inkomsten	  en	  kunnen	  niet	  terug,	  
terwijl	  hun	  familie	  nog	  in	  het	  dorp	  is).	  	  

-‐ Er	  is	  geen	  mogelijkheid	  voor	  lokale	  verpleegkundigen	  om	  op	  structurele	  basis	  goed	  advies	  en	  
training	  te	  krijgen.	  

-‐ Expats	  die	  in	  Wamena	  wonen	  zijn	  aangewezen	  op	  lokale	  medische	  en	  verloskundige	  zorg.	  Er	  
wordt	  al	  snel	  uitgeweken	  naar	  Sentani,	  Jakarta	  of	  Singapore	  voor	  goede	  medische	  zorg.	  Er	  
ontbreekt	  een	  ‘huisarts’	  in	  Wamena.	  

	  
HULPVERLENING	  VANUIT	  LENTERA	  
Stichting	  Lentera	  en	  bestaande	  activiteiten	  
Lentera	  is	  een	  stichting	  die	  werkzaam	  is	  op	  Papoea	  (Indonesië),	  met	  name	  het	  gebied	  rondom	  
Wamena.	  In	  2007	  is	  Lentera	  opgericht	  door	  Geerten	  en	  Jessica	  Vreugdenhil,	  samen	  met	  de	  lokale	  
kerken	  GJRP	  en	  GIDI	  en	  de	  Calvary	  Clinic.	  Doelstelling	  van	  Lentera	  is	  het	  trainen	  van	  jonge	  mensen	  
om	  ze	  als	  christen	  werkzaam	  te	  laten	  zijn	  in	  de	  luchtvaart,	  gezondheidszorg,	  onderwijs	  en	  sociale	  
dienstverlening.	  De	  centrale	  spil	  van	  deze	  activiteiten	  is	  het	  vliegprogramma	  (met	  het	  voornemen	  om	  
een	  eigen	  vliegtuig	  aan	  te	  schaffen),	  waardoor	  ook	  vele	  moeilijk	  te	  bereiken	  dorpen	  bereikt	  kunnen	  
worden	  met	  goede	  trainingsprogramma’s.	  Lentera	  wordt	  momenteel	  financieel	  gesteund	  door	  de	  
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lokale	  overheid,	  door	  Bijzondere	  Noden	  (diaconale	  organisatie	  van	  de	  Gereformeerde	  Gemeenten)	  
en	  door	  individuele	  sponsors	  van	  de	  familie	  Vreugdenhil.	  Daarnaast	  levert	  het	  vliegprogramma	  van	  
de	  stichting	  ook	  inkomsten	  op.	  Momenteel	  werken	  er	  zo’n	  vier	  expats	  voor	  Lentera	  en	  zijn	  er	  meer	  
dan	  tien	  lokale	  mensen	  in	  dienst.	  In	  Nederland	  is	  Lentera	  actief	  als	  de	  stichting	  Licht	  op	  Papua.	  Van	  
de	  drie	  aandachtsgebieden	  van	  Lentera	  krijgt	  momenteel	  vooral	  de	  luchtvaart	  en	  het	  onderwijs	  de	  
meeste	  aandacht.	  Lentera	  heeft	  een	  programma	  om	  jonge	  Papoea’s	  op	  te	  leiden	  tot	  piloot	  of	  
mecaniciën.	  Daarnaast	  heeft	  Lentera	  recent	  een	  kleuterschool	  opgezet.	  	  
	  
Uitbreiding	  taken	  	  
Lentera	  wil	  ook	  graag	  dienstbaar	  zijn	  in	  het	  verlichten	  van	  de	  problemen	  op	  het	  gebied	  van	  onderwijs	  
en	  gezondheidszorg.	  Daarom	  wil	  Lentera	  graag	  haar	  taken,	  in	  lijn	  met	  het	  doel	  van	  de	  stichting,	  
uitbreiden	  door	  meer	  ondersteuning	  te	  bieden	  op	  het	  gebied	  van	  onderwijs	  en	  gezondheidszorg.	  In	  
dit	  voorstel	  spitsen	  we	  dat	  toe	  op	  middelbaar	  en	  hoger	  onderwijs	  (met	  een	  focus	  op	  onderwijs	  op	  
organisatorisch,	  ondernemerschaps-‐	  en	  theologisch	  gebied)	  en	  advisering	  op	  het	  gebied	  van	  de	  
gezondheidszorg.	  De	  samenhang	  van	  de	  taken	  wordt	  gevormd	  door	  het	  vliegprogramma	  van	  Lentera,	  
waardoor	  zowel	  lokaal	  als	  regionaal	  taken	  opgepakt	  kunnen	  worden.	  Figuur	  1	  laat	  een	  overzicht	  zien	  
van	  de	  verschillende	  bestaande	  taken	  en	  van	  de	  nieuwe	  taken	  die	  hieronder	  verder	  uitgewerkt	  
worden.	  

	  

Figuur	  1:	  Taakgebieden	   	  
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UITBREIDING	  AANDACHTSGEBIED	  2:	  THEOLOGISCH	  EN	  BEDRIJFSKUNDIG	  ONDERWIJS	  	  
Gezien	  de	  problemen	  op	  het	  gebied	  van	  het	  onderwijs	  ligt	  hier	  de	  focus	  op	  het	  bieden	  van	  advies	  en	  
praktische	  ondersteuning	  in	  het	  opzetten	  van	  onderwijs-‐	  en	  trainingsprogramma’s.	  Om	  te	  zorgen	  dat	  
het	  niet	  alleen	  ‘papierwerk’	  blijft,	  kan	  het	  nuttig	  zijn	  om	  ook	  een	  aantal	  vakken	  te	  geven	  en	  daarbij	  
intensief	  samengewerkt	  wordt	  met	  lokaal	  onderwijspersoneel.	  	  	  	  
	  
Taken	  en	  doelgroepen	  
Twee	  hoofdtaken	  zijn	  te	  onderscheiden:	  training	  en	  advisering.	  Uiteraard	  zal	  begonnen	  worden	  met	  
een	  goede	  plaatselijke	  inventarisatie	  van	  wat	  er	  precies	  nodig	  is.	  	  
-‐ Training	  leidinggevenden:	  Het	  ondersteunen	  en	  motiveren	  van	  mensen	  in	  lokale	  (afgelegen)	  

gemeenschappen	  en	  indien	  nodig	  het	  opzetten	  en	  uitvoeren	  van	  een	  trainingsprogramma.	  Dit	  
trainingsprogramma	  kan,	  afhankelijk	  van	  de	  behoefte,	  toegespitst	  worden	  op:	  1)	  christelijke	  
ethiek	  en	  leiderschap,	  2)	  organisatorische	  vaardigheden	  en	  leiderschap,	  3)	  (technisch)	  
ondernemerschap.	  In	  alle	  trainingsonderdelen	  is	  christelijke	  ethiek	  erg	  belangrijk,	  vooral	  de	  
praktische	  kant	  ervan,	  zoals	  dat	  ook	  een	  speerpunt	  is	  in	  het	  luchtvaartprogramma	  van	  Lentera.	  

-‐ Adviseren	  verbeteren	  middelbaar-‐	  en	  hoger	  onderwijs:	  Hier	  zijn	  verschillende	  doelgroepen	  te	  
onderscheiden.	  Voor	  het	  middelbaar	  onderwijs	  ligt	  er	  een	  concreet	  verzoek	  van	  de	  stichting	  
Yakpesmi	  voor	  een	  externe	  coach/consultant	  die	  adviseert	  bij	  het	  verbeteren	  van	  het	  onderwijs	  
en	  de	  identiteit	  van	  hun	  scholen	  (basis-‐,	  voortgezet	  en	  straks	  ook	  hoger	  onderwijs)	  en	  internaten.	  
Concreet	  hebben	  ze	  gevraagd	  om	  onderzoek	  naar	  het	  functioneren	  van	  het	  onderwijs,	  het	  
helpen	  bij	  het	  inrichten	  van	  contextueel	  onderwijs,	  training	  van	  docenten,	  advies	  bij	  het	  
opstellen	  van	  onderwijsrichtlijnen,	  ondersteuning	  bij	  het	  opzetten	  van	  een	  hogeschool	  en	  advies	  
voor	  een	  activiteitencentrum	  in	  Wamena.	  Daarnaast	  zal	  op	  wat	  langere	  termijn	  ook	  gekeken	  
worden	  of	  er	  behoefte	  aan	  advies	  en	  ondersteuning	  is	  bij	  de	  universiteiten	  op	  Papoea,	  met	  name	  
UNCEN	  en	  UKIP.	  Dan	  kan	  daar	  mogelijk	  invulling	  aan	  gegeven	  worden	  door	  het	  geven	  van	  een	  
korte	  cursus	  op	  het	  gebied	  van	  	  ondernemerschap,	  bedrijfskunde	  en/of	  theologie.	  	  
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UITBREIDING	  AANDACHTSGEBIED	  3:	  GEZONDHEIDSZORG	  
Gezien	  de	  problemen	  op	  het	  terrein	  van	  de	  gezondheidszorg	  ligt	  hier	  de	  focus	  op	  het	  maken	  van	  een	  
goede	  inventarisatie	  en	  het	  geven	  van	  advies	  en	  training.	  Daarnaast	  zal	  er	  ook	  praktische	  
geneeskundige	  zorg	  geboden	  worden,	  voor	  zover	  nodig	  en	  mogelijk.	  
	  
Taken	  en	  doelgroepen	  
-‐ Inventariseren	  medische	  sector	  in	  Wamena:	  In	  kaart	  brengen	  wat	  er	  aan	  medische	  en	  

verloskundige	  zorg	  aanwezig	  is	  in	  Wamena.	  Nagaan	  of	  er	  leemtes	  zijn	  in	  de	  zorg	  die	  geboden	  
wordt	  en	  of	  er	  behoefte	  is	  aan	  eventuele	  nascholing	  en	  advisering.	  	  

-‐ Regionaal	  medisch	  advies:	  Dagelijks	  contactmogelijkheden	  via	  de	  radio	  voor	  medische	  vragen	  
(van	  Papoea’s	  of	  andere	  expats	  in	  afgelegen	  gebieden).	  Indien	  mogelijk	  adviezen	  geven	  op	  
afstand.	  Voor	  expats	  in	  Wamena:	  ‘Huisarts’	  zijn	  voor	  alle	  voorkomende	  medische	  problemen	  van	  
expats.	  	  

-‐ Training	  en	  advies:	  Met	  betrekking	  tot	  medische	  vluchten	  inventariseren	  wat	  de	  medische	  
problemen	  zijn	  waarvoor	  medische	  vluchten	  worden	  aangevraagd.	  Daar	  op	  inspelen	  door	  
bijvoorbeeld	  trainingen	  te	  geven,	  van	  tijd	  tot	  tijd	  een	  medisch	  team	  een	  dorp	  laten	  bezoeken	  
voor	  de	  ‘moeilijkere’	  gevallen,	  piloten	  een	  training	  medische	  basiskennis	  geven	  (Basic	  Life	  
Support).	  Daarnaast	  kunnen	  ook	  verpleegkundigen,	  indien	  nodig,	  een	  training	  krijgen	  op	  de	  
knelpunten	  die	  gesignaleerd	  zijn.	  Ten	  opzichte	  van	  Yakpesmi	  kan	  waar	  nodig	  advies	  gegeven	  
worden	  met	  betrekking	  tot	  de	  medische	  taken	  van	  Yakpesmi	  en	  het	  HIV/Aids	  programma.	  
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PLANNING	  
Deze	  taken	  kunnen	  uiteraard	  niet	  allemaal	  op	  hetzelfde	  moment	  uitgevoerd	  worden.	  De	  verwachting	  
is	  dat	  medio	  2014	  begonnen	  kan	  worden	  met	  inwerken	  en	  taalstudie.	  In	  dit	  projectvoorstel	  wordt	  
uitgegaan	  van	  vijf	  jaar	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  belangrijkste	  taken,	  dus	  tot	  medio	  2019.	  Daarna	  
kunnen	  de	  taken	  vormgegeven	  worden.	  Om	  echt	  vraaggestuurd	  te	  werk	  te	  kunnen	  gaan,	  waarbij	  de	  
lokale	  problemen	  leidend	  zijn,	  zal	  altijd	  begonnen	  worden	  met	  een	  periode	  van	  verkenning	  en	  
inventarisatie.	  Figuur	  2	  geeft	  een	  globaal	  overzicht	  van	  de	  tijdsplanning.	  
	  

Figuur	  2:	  Tijdsplanning	  

	  
WIE	  GAAN	  DEZE	  TAKEN	  OP	  ZICH	  NEMEN?	  
Elco	  en	  Wijnanda	  van	  Burg	  zijn	  door	  Lentera	  gevraagd	  om	  vorm	  te	  geven	  aan	  deze	  taken	  op	  het	  
gebied	  van	  onderwijs	  en	  gezondheidszorg.	  Elco	  heeft	  theologie	  aan	  de	  Universiteit	  Utrecht	  en	  
bedrijfskunde	  aan	  de	  TU	  Eindhoven	  gestudeerd	  en	  is	  gepromoveerd	  op	  het	  stimuleren	  van	  
ondernemerschap	  in	  het	  hoger	  onderwijs.	  Momenteel	  is	  Elco	  werkzaam	  als	  universitair	  hoofddocent	  
ondernemerschap	  en	  organisatie	  aan	  de	  Vrije	  Universiteit	  in	  Amsterdam.	  Daarnaast	  is	  hij	  
burggerraadslid	  voor	  de	  ChristenUnie/SGP,	  is	  redactielid	  van	  Daniël	  en	  coördineert	  een	  bijbelcursus	  
voor	  buitenkerkelijken.	  Wijnanda	  heeft	  geneeskunde	  aan	  het	  Erasmus	  MC	  gestudeerd	  en	  een	  
theologie-‐opleiding	  (CGO-‐HBO)	  gevolgd	  met	  zending/evangelisatie	  als	  afstudeerrichting	  en	  is	  
gespecialiseerd	  als	  tropenarts.	  Momenteel	  werkt	  ze	  in	  deeltijd	  bij	  de	  gynaecologie	  in	  het	  Albert	  
Schweitzerziekenhuis	  in	  Dordrecht.	  Daarnaast	  is	  ze	  actief	  als	  redactielid	  van	  Paulus	  en	  leidt	  ze	  de	  
tienerclub.	  Wijnanda	  en	  Elco	  hebben	  drie	  keer	  een	  korte	  periode	  in	  Papoea	  gewerkt	  en	  daarnaast	  
ervaring	  opgedaan	  in	  andere	  ontwikkelingslanden	  met	  het	  geven	  van	  advies	  en	  ondersteuning.	  Ze	  
kunnen	  voor	  advies	  ook	  terugvallen	  op	  hun	  netwerk	  op	  het	  gebied	  van	  de	  gezondheidszorg,	  
onderwijs	  en	  (oud)-‐zendingswerkers.	  Wijnanda	  en	  Elco	  zijn	  lid	  van	  de	  Gereformeerde	  Gemeente	  in	  
Dordrecht.	  Ze	  hebben	  twee	  zoontjes:	  Coen	  (4	  jaar)	  en	  Samuel	  (1	  jaar).	  Bij	  de	  taken	  die	  ze	  op	  zich	  
willen	  nemen	  hebben	  ze	  uiteraard	  hun	  gezin	  op	  de	  eerste	  plaats	  gezet:	  door	  elkaar	  af	  te	  wisselen	  in	  
de	  taken	  buitenshuis	  is	  er	  altijd	  iemand	  thuis	  om	  voor	  de	  kinderen	  te	  zorgen.	  	  
	  
LOKALE	  ACTOREN	  
Papoea	  is	  sinds	  ruwweg	  1960	  een	  gebied	  waar	  veel	  zendings-‐	  en	  ontwikkelingswerk	  is	  gedaan,	  met	  
name	  door	  Amerikaanse,	  Britse	  en	  Nederlandse	  organisaties.	  De	  vruchten	  daarvan	  zijn	  zichtbaar:	  er	  
zijn	  veel	  kerken	  ontstaan	  en	  het	  stenen	  tijdperk	  is	  duidelijk	  voorbij.	  Met	  de	  komst	  van	  deze	  ‘nieuwe	  
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wereld’	  van	  het	  christelijk	  geloof,	  moderne	  techniek	  en	  westerse	  invloeden	  zijn	  er	  ook	  veel	  nieuwe	  
problemen	  ontstaan.	  Wel	  zijn	  de	  Papoea’s	  steeds	  meer	  zelf	  in	  staat	  om	  aan	  te	  geven	  waar	  ze	  
behoefte	  aan	  hebben.	  De	  rol	  van	  hulpverlenende	  en	  zendingsorganisaties	  is	  daardoor	  ook	  
verschoven	  van	  een	  aanbodgerichte	  naar	  een	  meer	  vraaggerichte	  rol.	  Daardoor	  komt	  er	  steeds	  meer	  
nadruk	  op	  onderwijs	  en	  training,	  om	  daarmee	  de	  aanwezige	  capaciteit	  in	  de	  samenleving	  verder	  te	  
verbeteren.	  Er	  zijn	  al	  veel	  organisaties	  aanwezig,	  daarom	  is	  het	  nuttig	  om	  een	  kort	  overzicht	  van	  een	  
aantal	  belangrijke	  actoren	  te	  geven	  om	  zo	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  relatie	  met	  de	  voorgestelde	  
activiteiten	  van	  Lentera.	  	  
	  
ZGG	  	  
Papoea	  is	  het	  eerste	  zendingsveld	  waar	  de	  ZGG	  actief	  is	  geworden	  in	  jaren	  ‘60.	  Inmiddels	  is	  er	  een	  
zelfstandige	  kerk	  ontstaan,	  de	  GJRP,	  die	  nog	  wel	  steeds	  door	  de	  ZGG	  financieel	  ondersteund	  wordt	  
en	  voor	  een	  klein	  gedeelte	  nog	  in	  het	  bijbelvertaalwerk	  (via	  fam.	  Kroneman)	  en	  theologisch	  
onderwijs	  (via	  fam.	  Van	  Doleweerd)	  geholpen	  wordt.	  Tot	  eind	  2012	  was	  ds.	  IJsselstein	  als	  docent	  aan	  
de	  theologische	  school	  van	  de	  GJRP	  actief.	  Daarnaast	  steunt	  ZGG	  een	  aantal	  piloten	  die	  voor	  de	  MAF	  
vliegen.	  Omdat	  onze	  taken	  niet	  direct	  onder	  de	  noemer	  ‘zending’	  vallen,	  maar	  wel	  dienstbaar	  zijn	  
aan	  de	  zendingskerk	  en	  de	  mensen	  die	  daarbij	  horen,	  hebben	  we	  met	  ZGG	  gesproken.	  Het	  
veldoverleg	  voor	  Papoea	  heeft	  aangegeven	  positief	  te	  staan	  ten	  opzichte	  van	  Lentera	  en	  onze	  
voornemens.	  De	  voorgestelde	  uitbreiding	  van	  taken	  van	  Lentera	  is	  afgestemd	  met	  ZGG.	  
	  
Lokale	  kerken	  (met	  name	  GJRP)	  
De	  GJRP	  is	  een	  lokale	  kerk,	  ontstaan	  vanuit	  het	  zendingswerk	  van	  de	  Gereformeerde	  Gemeenten,	  en	  
is	  sinds	  1985	  zelfstandig.	  De	  GJRP	  bestaat	  uit	  veel,	  relatief	  kleine	  gemeentes,	  die	  vaak	  heel	  afgelegen	  
liggen	  en	  alleen	  te	  voet	  of	  met	  een	  vliegtuig	  of	  helikopter	  bereikt	  kunnen	  worden.	  Belangrijke	  
organen	  binnen	  de	  GJRP	  zijn	  de	  theologische	  hogeschool	  in	  Wamena	  en	  de	  stichting	  Yakpesmi,	  die	  de	  
diaconale	  en	  onderwijstaken	  van	  de	  kerk	  coördineert	  (met	  een	  eigen	  school	  en	  een	  eigen	  
gezondheidsprogramma).	  De	  GJRP	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  het	  lokale	  bestuur	  van	  Lentera	  en	  geeft	  
zo	  aan	  waar	  de	  prioriteiten	  zouden	  moeten	  liggen	  en	  draagt	  zorg	  voor	  een	  goede	  inbedding	  van	  de	  
activiteiten	  in	  de	  samenleving.	  Yakpesmi	  heeft	  het	  voornemen	  om	  in	  hun	  steunaanvraag	  voor	  2014	  
richting	  Bijzondere	  Noden	  een	  verzoek	  op	  te	  nemen	  voor	  het	  financieren	  van	  een	  (deeltijd)	  expat-‐
consultant	  (mogelijk	  vanuit	  Lentera)	  op	  het	  gebied	  van	  onderwijs.	  
	  
Bijzondere	  Noden	  
Bijzondere	  Noden	  (BN)	  verleent	  op	  Papoea	  kerkelijk	  diaconaat,	  gericht	  op	  de	  leniging	  van	  
lichamelijke	  noden	  (gezondheid,	  gehandicapten,	  voeding,	  huisvesting,	  onderwijs).	  BN	  steunt	  de	  
volgende	  programma’s:	  basisonderwijs,	  internaten,	  medische	  zorg,	  HIV/Aids	  programma	  en	  
waterproject.	  Vanuit	  deze	  doelstelling	  wordt	  ook	  het	  vliegprogramma	  van	  Lentera	  financieel	  
ondersteund.	  	  
	  	  
	  
RELATIE	  MET	  ONZE	  KERKELIJKE	  GEMEENTE	  (GG	  DORDRECHT)	  
Omdat	  we	  niet	  definitief	  emigreren	  naar	  Indonesië	  en	  afhankelijke	  blijven	  van	  geestelijke	  en	  
materiële	  steun	  vanuit	  Nederland,	  is	  de	  band	  met	  de	  kerkelijke	  gemeente	  waar	  God	  ons	  geplaatst	  
heeft	  belangrijk.	  Concreet	  bestaat	  die	  band	  wat	  ons	  betreft	  uit:	  
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-‐ Geestelijk/pastoraal:	  meeleven	  en	  meebidden,	  pastorale	  steun	  op	  afstand	  indien	  nodig	  en	  
huisbezoek	  tijdens	  verlofperiode	  in	  Dordrecht.	  Indien	  mogelijk	  zouden	  we	  het	  erg	  op	  prijs	  stellen	  
om	  een	  afscheidsbijeenkomst	  te	  beleggen	  om	  Gods	  zegen	  te	  vragen	  en	  voor	  een	  aantal	  jaar	  
afscheid	  te	  nemen	  van	  de	  gemeente.	  	  

-‐ Informeren:	  mogelijk	  maken	  om	  gemeenteleden	  te	  informeren	  over	  onze	  activiteiten	  
(bijvoorbeeld	  via	  kerknieuws	  en	  een	  avond	  op	  een	  vereniging).	  	  

-‐ Materieel:	  Eventueel	  materiële	  en	  financiële	  ondersteuning	  bieden.	  We	  zijn	  niet	  van	  plan	  om	  
grootschalige	  activiteiten	  te	  organiseren	  om	  financiering	  binnen	  te	  halen,	  omdat	  we	  meer	  
structurele	  financiering	  nodig	  hebben	  en	  ook	  niet	  willen	  concurreren	  met	  bestaande	  activiteiten	  
binnen	  de	  gemeente.	  

	  
THUISFRONTCOMMISSIE	  (TFC)	  
Om	  in	  Nederland	  het	  contact	  en	  de	  ondersteuning	  goed	  te	  organiseren,	  hebben	  we	  een	  
thuisfrontcommissie	  gevormd,	  momenteel	  bestaande	  uit	  de	  volgende	  leden:	  Lambert	  Moens	  
(voorzitter),	  Linco	  Nieuwenhuyzen	  (secretaris,	  contactpersoon	  kerkenraad),	  Rik	  van	  Groningen	  
(penningmeester),	  Joan	  van	  Burg,	  Jannie	  Vogel-‐Verhage,	  Marianne	  van	  der	  Hoek	  en	  Chris-‐Jan	  de	  
Leeuw.	  Het	  doel	  van	  de	  TFC	  is	  om	  het	  gezin	  wat	  in	  het	  buitenland	  werkt	  te	  ondersteunen	  door	  
contact	  te	  onderhouden,	  steun	  te	  bieden	  in	  moreel,	  geestelijk	  en	  financieel	  opzicht,	  de	  ‘achterban’	  te	  
informeren	  over	  werk	  en	  de	  werkers,	  schakel	  te	  vormen	  tussen	  werkers,	  gemeente	  en	  organisatie	  
(Licht	  op	  Papua)	  en	  te	  bidden	  voor	  de	  werkers.	  	  

	  
MATERIËLE	  ONDERSTEUNING	  VAN	  ACTIVITEITEN	  
Kosten	  
Hieronder	  staat	  een	  overzicht	  van	  de	  geraamde	  kosten.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(7#maanden) (12#maanden) (12#maanden) (12#maanden) (12#maanden) (5#maanden)

Kostenpost
Werkgerelateerd
Opstart2#en#afbouwkosten#(verhuizing,#inrichting,#taalstudie) 9500 6000
Reiskosten#Nederland2Wamena# 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Lokaal#bruto#salaris#(inclusief#sociale#lasten) 16561 28390 28390 28390 28390 11829
Werkbezoeken#in#dorpen#(3x#per#maand) 500 9000 9000 9000 9000 3750
Werkvisa 1140 1640 1640 1640 1640 940
Huur#werkruimte 525 900 900 900 900 375
Subtotaal.werkgerelateerd 32226 43930 43930 43930 43930 26894

Privékosten
Scholing#kinderen# 1550 3000 4000 4000 6000 3000
Verzekering 2056 3525 3525 3525 3525 1469
Visa#kinderen 1140 1640 1640 1640 1640 940
Reiskosten#Nederland2Wamena# 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Subtotaal.privé 8746 12165 13165 13165 15165 9409

Totaal 40972 56095 57095 57095 59095 36303
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Inkomsten	  
Hieronder	  staat	  een	  overzicht	  van	  de	  geraamde	  inkomsten.	  

	  

Inkomstenbronnen Bedrag
Vaststaande((verwachte)(inkomsten
Aanbieden(van(betaalde(cursussen(op(Papoea(en(in(de(regio,(bijvoorbeeld(voor(Oikonomos,(de(universiteiten(UNCEN(en(UKIP. 3000
Deeltijdaanstelling((0,1(fte)(aan(de(VU(in(Amsterdam. 5000
Betaling(expats(voor(medische(zorg. 3000
Lokale(overheid(Papua((voor(onderwijsprogramma) 7500
Totaal 18500

Mogelijke(andere(bronnen
Individuele(sponsors ??
Adviseren(van(Yakpesmi(voor(twee(dagen(per(week((dag(per(week. ??
Mogelijke(financiële(ondersteuning(door(Bijzondere(Noden(voor(het(opzetten(en(uitvoeren(van(de(onderwijsT(en(gezondheidszorgtak(van(Lentera. ??

Totaal ??


