
Familie van Burg 
op papoea

N i e u wsbr i e f        /2015

Elco en Wijnanda 
van Burg werken 

op Papoea voor de 
Stichting Lentera als 
onderwijsconsultant 

en tropenarts

7

ook hier is de zomertijd aangebroken. niet dat we te 
maken hebben met plotselinge hittegolven – het is 

hier meestal lekker warm. maar wel met vakantietijd: 
Coen zijn school is afgelopen en ook elco hoeft even 

geen les te geven. Tijd voor een moment van reflectie.

Tijd voor reFleCTie
We zijn nu meer dan een jaar in Indo-
nesië. Een dankbare terugblik. In het 
afgelopen jaar is er veel gebeurd. We 
hebben de taal redelijk onder de knie 
gekregen. We zijn gesetteld in Wamena. 
Het werk met onze Papoea-collega’s gaat 
erg goed, we voelen ons gewaardeerd 
en zien hoe en waar we ons steentje bij 
kunnen dragen. Met name Elco’s werk is 
voortvarend gestart. Inmiddels zijn er een 
flink aantal bezoeken aan dorpen geweest, 
om de scholen te testen en de algemene 
situatie te bekijken. Dat geeft stof voor 

het opzetten van trainingen en geven van 
advies. Op de theologische school en op 
een opleiding Engels heeft Elco een goede 
bijdrage kunnen leveren. De studenten 
komen ook steeds vaker even langs. Juist 
in die dagelijkse omgang kun je een band 
opbouwen en samen kijken hoe ze verder 
moeten gaan. Zo is Elco net terug van 
een drie-daagse trektocht door de bergen 
met Abed-Nego, Marthen en Johanis, drie 
studenten. Mooi om zo samen van de 
omgeving te genieten en door te kunnen 
praten rond het vuur ‘s avonds in een hut. 

een baret nodig? gehaakte knuffel? nieuw tuinset? de webshop op onze website www.lentera-vanburg voorziet erin. 
een team van vrijwilligers maakt deze producten met als doel ons project te steunen. neem eens een kijkje!

 weBshop 



volgen

meer inFormaTie  

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

Kijk voor nieuwe updates, 
ongeveer iedere twee 
weken, op onze website: 
www.lentera-vanburg.nl

Postadres in Wamena:
Lentera Papua
Keluarga Van Burg
Kotak pos 385
99511 Wamena, Papua 
Indonesia

wijnanda 
Training & zwangerschap

Voor Wijnanda is duidelijk wat de nood is die ze wil 
oplossen door het trainen en begeleiden van verpleeg-
kundigen en het zien van patienten. Het is jammer dat 
dit nog steeds niet echt structuur kan krijgen doordat ze 
geen werkvergunning heeft. Het is onzeker hoe lang het 
nog gaat duren – dat weet je in dit land nooit… Inmid-
dels is ze toch maar alvast begonnen met hier en daar wat 
trainingen op te zetten. Zo goed en zo kwaad dat gaat – 
want momenteel gooit haar zwangerschap soms wat roet 
in het eten. En dan gaat de gezondheid van moeder en 
kind voor. 

lentera 
goede moed en vertrouwen
De situatie binnen Lentera is nog steeds onzeker. Een 
vliegtuig is gekocht en komt misschien een dezer dagen 
aan. Maar dan zijn nog niet alle papieren van de piloten 
in orde en ook zijn we nog op zoek naar een ervaren 
piloot. Intussen proberen we samen wel nieuwe dingen 
te starten: er moet toch brood op de plank komen om 
verder te kunnen gaan met deze organisatie. En dan is 
het handig dat Elco ook redelijk thuis is in het starten 
van nieuwe ondernemingen – laten we hopen dat er wat 
gaat lukken. Het is wel bijzonder om te zien dat het lokale 
personeel – vrienden noemen we elkaar onderling – nog 
vol goede moed is en vertrouwt dat God erboven staat. 
Daar kunnen we nog wat van leren. 
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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
hard werken om 
voor te lopen
Coen en Samuel hebben ook echt hun plekje hier gevon-
den. Nu het vakantie is komen er veel vriendjes spelen, 
vooral veel Papoeavriendjes uit de buurt en van school. 
Erg leuk om ze in het Papoea-dialect van het Indonesisch 
te horen praten, terwijl Coen’s motoriek steeds beter wordt 
van al het rennen, klimmen en klauteren in de tuin.
‘s Ochtends geeft Wijnanda Coen les om alvast een flinke 
start te hebben voor groep drie. Coen zal straks namelijk 
naar de internationale school gaan en dan kost de over-
schakeling op Engels ook weer tijd. Dan is het prettig als hij 
al voorloopt, zodat hij eerst zijn energie kan steken in het 
goed thuisraken op school. 

uitgezonden
“neem niets mee voor onderweg, geen staf, geen tas, 
geen brood, geen geld.” dat was de tekst voor de preek 
aan het eind van het semester op de theologische 
school. de studenten van het vierde jaar gaan nu een 
half jaar de praktijk in. als docent, evangelist en predi-
kant in opleiding. als eenvoudige jongens en meisjes uit 
de kampung hebben ze weinig tot niets om mee mee ne-
men. niets, maar wel het Woord van god – en de andere 
dingen die ze geleerd hebben.


