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FAMILIE VAN BURG
OP PAPOEA
Elco en Wijnanda van Burg
werken op Papoea voor de
Stichting Lentera als onderwijsconsultant en tropenarts

“We hadden gehoopt…” Nog een jaar in Papua te kunnen
blijven. Ons werk af te kunnen ronden. Afscheid te kunnen
nemen. Maar de weg is anders. We hebben geen visum meer
en zijn in Nederland. Terugkeer is nu niet mogelijk. Daarom
hebben we besloten ons in Nederland te vestigen en later
terug te gaan om goed afscheid te nemen.

TERUG IN NEDERLAND
We zijn nu vier maanden in Nederland na ons plotselinge
vertrek. Wat voelt het kort. We voelen ons nog steeds
Nederlandse buitenlanders. Wat voelt het lang. Al zo lang
weg van huis, collega’s en vrienden. Afgelopen maanden
zijn vreemd geweest, voor ons en voor heel de wereld.
Door het corona-virus zijn we met verplicht verlof naar
Nederland gekomen, we hadden geen visum meer en
moesten dus afwachten hoe alles zou lopen. Kunnen we
terug? Wanneer? Voor hoe lang? Krijgen we nog een
werkvergunning?
Enkele weken geleden kregen we
bericht dat het waarschijnlijk tot 2021
zou gaan duren voordat we een
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Beëindigen
donaties

werkvergunning zouden kunnen krijgen.
Een naar bericht, maar het gaf wel duidelijkheid. Het jaar dat we nog in Papua
hadden willen blijven bleek meer en meer
onmogelijk te worden. Na lang denken,
praten en bidden—en af toe een traantje,
zeker bij de kinderen—hebben we de
knoop doorgehakt: we gaan ons richten
op re-integratie in Nederland. Natuurlijk
willen we nog terug om werk af te ronden,
afscheid te nemen en in te pakken. Maar
dat gaat niet meer een heel jaar zijn, eerder een paar maanden.
Wanneer dat is hangt af van de ontwikkelingen rond het corona-virus in Indonesië.
Momenteel stijgt het aantal gevallen daar
nog steeds en is het nog niet mogelijk om
het land te bezoeken.
Het was een zwaar besluit om te moeten
nemen. Nog steeds denken we wel eens:
wat als we in maart het anders hadden gedaan? Wat als we nu nog wat langer wachten? Tegelijkertijd is het voor de kinderen
en onszelf goed om helderheid te krijgen:
waar horen we bij? Dan kunnen we ook
op zoek gaan naar eigen woonruimte, een
eigen plekje voor de kinderen. Dan kunnen we ook weer gaan zoeken naar onze
taak en roeping in Nederland.

Dank voor uw steun
Wat betekent dit praktisch? We zijn door
de jaren heen heel trouw gesteund door
een grote groep donateurs en door Bijzondere Noden. Grote dankbaarheid overheerst. We zijn nooit iets tekort gekomen.
We hebben ervaren dat er gebeden is voor
ons. We hebben nooit een oproep hoeven
doen voor extra financiële steun voor ons
als gezin.
Per 1 augustus gaat Elco voltijds bij de
Vrije Universiteit aan de slag. Vanaf dat
moment is ondersteuning vanuit donaties
aan Licht op Papua niet meer nodig. Ons
werk houdt nog niet op en we zullen het
voortzetten door op afstand te begeleiden en af en toe langs te gaan voor een
training. Dit is mogelijk omdat er nog
geld beschikbaar is om deze werkzaamheden komend jaar mogelijk te maken. We
willen u hartelijk danken voor uw steun,
financieel, in gebed en op andere manieren in de afgelopen zes jaar.

Volgende nieuwsbrief

Na de zomer volgt nog een nieuwsbrief
waarin we uitgebreider terug zullen blikken op de afgelopen zes jaar en vooruit
naar de toekomst.

Omdat per 1 augustus
geen donaties meer nodig
zijn voor ons werk, zullen
automatische incasso’s
stopgezet worden.
Als er sprake is van
overboekingen kunt u die
zelf beëindigen.
Het werk van onze lokale
collega’s van Lentera in
Papua gaat gewoon door.
Mocht u dat werk willen
blijven steunen, dan wordt
dat zeker gewaardeerd.
Alle donaties na 1 augustus
komen direct ten goede
aan het werk van Lentera
in Papua.

VOLGEN
Meer lezen? Volg het weblog
op: www.lentera-vanburg.nl
Tijdelijk adres:
Esdoornlaan 9,
3319 XD Dordrecht

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u
geregistreerd staat als belangstellende
en/of donateur bij de thuisfrontcommissie
van de familie Van Burg. Mocht dit onjuist
zijn of als u wilt weten welke gegevens
geregistreerd zijn, dan kunt u contact
opnemen met Marianne van der Hoek via
info@lentera-vanburg.nl.

