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1.

Stichting Licht op Papua

1.1

Algemeen en doelstelling

Licht op Papua is een stichting die in 2010 is opgericht met als doel financiële ondersteuning te
bieden aan projecten op Papua (Indonesië) en aan personen die deze projecten uitvoeren. De focus
ligt daarbij op het gebied rond Wamena. De projecten richten zich op het trainen en begeleiden van
jonge mensen om als christen dienstbaar te zijn in de luchtvaart, het onderwijs, de medische zorg en
de sociale dienstverlening. De stichting wil bevorderen dat deze mensen een positieve bijdrage
kunnen leveren in gezin, kerk en maatschappij.

Wamena op Papua is een gebied waar sinds ruwweg 1960 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 wereld’ van het christelijk geloof, moderne techniek en westerse invloeden zijn er ook
veel nieuwe problemen ontstaan. Wel zijn de Papua’s steeds meer zelf in staat om aan te geven waar
ze behoefte aan hebben. De rol van hulpverlenende organisaties 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 te
faciliteren.

In het verslagjaar 2020 gaf de stichting ondersteuning aan de werkzaamheden van een tweetal
gezinnen die in dienst waren van een lokale organisatie op Papua. Informatie over deze gezinnen en
de aard van hun werkzaamheden is opgenomen in hoofdstuk 2. Voor de fondsenwerving, het steun
bieden in moreel en geestelijk opzicht, het onderhouden van contacten met de gezinnen, het
aanmoedigen tot gebed en het motiveren van de achterban van de gezinnen maakt de stichting
gebruik van zogenoemde thuisfrontcommissies. Beide gezinnen werd in het verslagjaar ondersteund
via een thuisfrontcommissie (TFC). Ook in 2020 ontving de stichting weer voldoende middelen om de
werkzaamheden van de drie gezinnen te ondersteunen. Als bestuur zijn we alle donateurs hiervoor
bijzonder dankbaar, in de wetenschap dat God het was die de harten bewoog. Soli Deo Gloria!

1.2

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond in het verslagjaar 2020 uit de volgende personen:
o

Arian de Heer, voorzitter
2

o

Hans Nieuwland, secretaris/penningmeester

o

Gerben van Beek, lid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op een vergoeding van eventuele onkosten die voortvloeien uit hun functie.
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2.

Werkzaamheden

2.1

Projecten familie Brand

Kees en Cora Brand zijn in augustus 2014 met hun 3 kinderen Joas, Anne-Maria en Hilkia vertrokken
naar Wamena voor de stichting Lentera (http://www.lenterapapua.org/). Kees is sinds die tijd bij
Lentera in dienst als piloot. 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, waardoor ook vele
moeilijk te bereiken dorpen bereikt kunnen worden met goede trainingsprogramma’s. Lentera heeft
onder meer een programma om jonge Papua’s op te leiden tot piloot of mecanicien. De aanpak van
Lentera wordt gekenmerkt door on-the-job training. Iedereen in de organisatie leert van elkaar,
daarom wordt gewerkt in teams. Dat leren betreft niet alleen zakelijke aspecten, maar juist ook
godsdienstige en relationele aspecten van het leven. Lentera heeft zowel expats als lokale mensen in
dienst. De expats staan naast de Papua’s om hen te helpen hun weg te vinden in de snel
veranderende samenleving, met alle vragen die dat met zich meebrengt. Naast eigen inkomsten uit
het vliegprogramma wordt Lentera financieel gesteund door de lokale overheid, door Bijzondere
Noden (diaconale organisatie van de Gereformeerde Gemeenten) en door individuele sponsors van
expats. De werkzaamheden van de familie Brand worden vanuit Nederland gesteund via Licht op
Papua. Onderstaand verslag heeft alleen betrekking op het eerste halfjaar van 2020, omdat de
familie Brand in juni 2020 is gerepatrieerd en zich weer in Nederland heeft gevestigd.

Tot aan zijn vertrek heeft Kees zijn werkzaamheden als piloot helaas niet kunnen uitvoeren. Het
vliegprogramma lag in 2020 nog steeds stil als gevolg van de verwoesting van het vliegtuig van
Lentera in maart 2019. Hoewel een nieuw vliegtuig is aangeschaft (net als het vorige vliegtuig een
PAC750XL van Pacific Aerospace), is het toestel nog niet op Papua gearriveerd. De verwachting was
dat Kees het toestel medio 2020 zou gaan ophalen bij de fabriek in Nieuw-Zeeland. Door onder
andere de coronapandemie - de fabriek is een tijd dicht geweest - is verdere vertraging ontstaan en is
het daar niet van gekomen. Een tegenvaller voor Kees (en zijn gezin), ook omdat er veel
voorbereidingswerk in zat.

Het vliegtuig is de belangrijkste inkomstenbron van Lentera, waardoor de natuurramp grote gevolgen
had en heeft. Daar bovenop kwam de al genoemde coronapandemie. Door de lockdown in Papua is
ook de school van Lentera in Wamena dicht geweest en liepen de inkomsten door schoolgelden ook
snel terug. Ook de inkomsten uit de koffieverkoop van Lentera zijn door de lockdown sterk gedaald.
Dankzij de steun van individuele sponsors en Bijzondere Noden is Lentera echter overeind gebleven
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en kon nog steeds aan alle werknemers een basissalaris worden gegeven.

Gelukkig kon de training van de twee lokale piloten net als in 2019 doorgang vinden. Kees heeft
hierin tot aan zijn vertrek een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Dat geldt ook ten aanzien van de
opleiding van een lokale vliegtuigmonteur. Eén van de twee piloten heeft – nadat hij in 2019 zijn
theorieopleiding voor het instructeursbrevet met goed gevolg afrondde - in 2020 ook zijn
praktijkexamen gehaald op het eiland Lombok. Deze piloot is nu dus volwaardig instructeur en heeft
inmiddels zo’n 1000 uur aan ervaring opgebouwd. De andere lokale piloot heeft met dank aan de
ondersteuning door Bijzondere Noden de eerste vijf weken van 2020 een fulltime
zendingsvliegtraining gevolgd bij MAF in Mareeba, Australië. Ook deze piloot is inmiddels klaar met
zijn opleiding. Kees heeft beide piloten als mentor op afstand kunnen begeleiden. Hij heeft op die
manier veel voor hen kunnen betekenen.

De lokale piloot die nu vlieginstructeur is, heeft een baan gevonden bij de zendingsvliegdienst van
Wycliffe Bijbelvertalers in Papua. De lokale monteur werkt inmiddels als helikoptermonteur bij
HeliVida, een Zwitserse zendingsvliegorganisatie die met helikopers vliegt in Papua. Zo blijkt dat het
werk van opleiden en begeleiden van Papua’s toch zijn vruchten mag afwerpen.

Ook het grondpersoneel had de aandacht van Kees en Cora. Eén van de collega’s die het vliegtuig
altijd moest tanken, heeft hun laatstgeboren baby zelfs naar Kees vernoemd. Dat meldde hij tijdens
het afscheid van de familie Brand.

Twee kinderen van het gezin, Joas en Anne-Maria, maakten in 2020 weer gebruik van het
afstandsonderwijs van de Jacobus Fruytier-scholengemeenschap in Apeldoorn. Hilkia – de jongste
van het gezin - kreeg volledig thuisonderwijs van Cora. Daarbij maakte ze gebruik van materialen van
de basisschool uit Nederland. Behalve de ondersteuning van de kinderen en het thuisonderwijs heeft
Cora al die jaren een voorbeeldfunctie gehad in de contacten die zij had met lokale mensen,
bijvoorbeeld via haar hulp in de huishouding en de tuinman.

De familie Brand heeft in de eerste helft van 2020 nog enkele nieuwsbrieven verzonden met onder
meer informatie over bovengenoemde werkzaamheden. De familie Brand plaatste daarnaast met
enige regelmaat nieuwsberichten op hun eigen website, die te bereiken was via de website van de
stichting (www.lichtoppapua.nl).

Eind juni 2020 is de familie Brand gerepatrieerd, waarna zij zich weer in Kootwijkerbroek hebben
5

gevestigd. Een tijd van omschakelen brak daarmee aan. Gelukkig hebben Kees en Cora allebei relatief
snel een nieuwe werkkring gevonden. God heeft hen en de kinderen al die jaren gespaard, ook
tijdens het vele reizen over de weg en door de lucht. Soli Deo Gloria!
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2.2

Projecten familie Van Burg

De familie Van Burg is in juni 2014 naar Papua vertrokken en is evenals de familie Brand werkzaam
namens stichting Lentera (http://www.lenterapapua.org/). Over de doelstelling , aanpak en situatie
van Lentera is informatie opgenomen in paragraaf 2.1. De activiteiten van Elco en Wijnanda
concentreren zich respectievelijk op het onderwijs en de gezondheidszorg op Papua.

In 2019 is het vliegprogramma van Lentera in de problemen gekomen doordat het vliegtuig bij een
natuurramp in Sentani verloren is gegaan. De inkomsten van Lentera zijn daardoor in 2020 - net als in
2019 - voor een groot deel weggevallen. Helaas is er in 2020 nog geen verandering in deze situatie
gekomen. Sterker nog, door de corona-pandemie en de lockdown in Papua is ook de school van
Lentera in Wamena dicht geweest en liepen de inkomsten door schoolgelden snel terug. Ook de
inkomsten uit de koffieverkoop zijn door de lockdown sterk gedaald. Dankzij de steun van individuele
sponsors en Bijzondere Noden is Lentera echter overeind gebleven en kon nog steeds aan alle
werknemers een basissalaris worden gegeven. Ook de training van de twee lokale piloten is in 2020
voortgezet. Zie paragraaf 2.1 voor meer informatie.

Elco ondersteunt het management van Lentera op organisatorisch en financieel gebied. Daarnaast
helpt Elco met het bewaken van de visie en missie als christelijke organisatie die niet alleen
opleidingsdoelstellingen maar ook geestelijke doelstellingen heeft. Elco is sinds 2018 ook intensief
betrokken als bestuurslid Yayasan Kristen Wamena (YKW) en helpt mee om deze lokale organisatie –
die gericht is op de ontwikkeling van het onderwijs op Papua - verder te professionaliseren.

Op het gebied van gezondheidszorg helpt het medische team van Lentera bij het coördineren van
medische evacuaties samen met alle vluchtoperators (MAF, Helimission, AMA en Lentera) en lokale
organisaties (Yakpesmi, Yasumat). Daarnaast werkt het medische team aan het maken van een
methode voor seksuele opvoeding voor basisscholen, in samenwerking met Driestar Educatief, als
een manier om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds groter wordende HIV/Aids-epidemie. Ook
is er een vrouwengroep die de haak/brei-bijeenkomsten organiseert. Op deze bijeenkomsten staat
iedere keer een bepaald thema centraal rondom vrouw-zijn, opvoeding en geloof.
De coronapandemie heeft een behoorlijke impact gehad op de werkzaamheden en situatie van de
familie Van Burg. Een bezoek aan Singapore om een nieuw, tijdelijk visum op te halen bleek – toen ze
al onderweg waren - niet door te kunnen gaan omdat het land gesloten werd. Eenmaal uitgeweken
naar Kuala Lumpur in Maleisië bleek ook daar geen visum geregeld te kunnen worden, omdat
eveneens net een lockdown was ingegaan. Uiteindelijk heeft de familie van Burg in overleg met de
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thuisfrontcommissie besloten om tijdelijk terug te gaan naar Nederland, zonder eerst nog langs hun
huis in Wamena te gaan om spullen op te halen en afscheid te nemen. In Nederland bleek dat een
snelle terugkeer naar Papua niet mogelijk was, omdat Indonesië gesloten bleef voor buitenlanders.
Alleen met een nieuwe werkvergunning zou terugkeer mogelijk zijn geweest, maar die was er nog
niet. Uiteindelijk heeft de familie Van Burg daarom besloten om zich in Nederland te gaan vestigen
en het werk in Papua op afstand voort te zetten. Eind 2020 kon de familie Van Burg onverwachts
toch terug naar Papua waar ze kort voor de kerst arriveerden en in 2021 nog twee maanden
gebleven zijn om een en ander goed af te ronden, afscheid te nemen en spullen in te pakken. Door
de ongeplande terugkeer naar Nederland en door de ingestelde lockdown, is veel werk rondom het
geven van trainingen blijven liggen. De doelen voor 2020 zijn daarom ook maar deels behaald.

Evaluatie doelstellingen: onderwijs en leiderschap
Veel van het werk op het gebied van onderwijs en lokaal leiderschap gebeurt in samenwerking met
de lokale stichtingen Yakpesmi, Yasumat en Yapelin, waarbij de focus ligt op adviseren en
ondersteunen. Elco ondersteunt Yakpesmi in strategievorming en rapportages. In samenwerking met
de stichtingen Papua Partners, Yasumat en Yapelin (werkend in gebied van de GIDI-kerk) worden
dorpen en dorpskerken getraind in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid, middels een
zogenaamde church and community development (CCM) methodiek. In 2020 is dit project voortgezet
in bestaande gebieden, met een focus op de training van trainers.
Elco heeft zich in 2020 onder meer beziggehouden met:
o

Het begeleiden van het uitvoeren van de jaarplanning en het opstellen van jaarrapportages
door het Yakpesmi-team en -bestuur, wat helpt in de communicatie met Bijzondere Noden
en in de richting gaat van meer onafhankelijkheid van de sponsoring van Bijzondere Noden.
Begin dit jaar heeft (eindelijk) een audit plaatsgevonden bij Yakpesmi waaruit belangrijke
aandachtspunten gekomen zijn rond de financiële structuur en het functioneren van de
organisatie. Dat heeft duidelijk een vervolg nodig en moet omgezet worden in een
verbetertraject. Door de coronasituatie is hier echter nog niet veel van gekomen; ook het
kantoor en de scholen van Yakpesmi hebben overwegend stilgelegen.

o

Het uitvoeren van het village mobilization project (met CCM-methodiek) in samenwerking
met Papua Partners, Yapelin en Yasumat. In 2020 zijn de huidige gebieden gecontinueerd.
Elco heeft in februari 2020 trainingen uit kunnen voeren in Koropun en ookeen lokale
dominee die actief is in het Bomela-gebied heeft extra begeleiding gekregen. De volgende
training is voorbereid, zowel voor Korupun als Bomela, om begin 2021 uit te voeren. Deze
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trainers kunnen inmiddels verder met een grote mate van zelfstandigheid en begeleiding op
afstand. Zij zullen in de toekomst ook andere trainers gaan trainen.
o

Het ondersteunen van het managementteam van Lentera Papua in het uitvoeren van de
verschillende taken, vooral op het gebied van discipelschap, strategie en financiën. Begin
2020 heeft Elco vele gesprekken gevoerd om het management van Lentera te verbeteren.
Een nieuwe, tijdelijke directeur is aangesteld die goede resultaten laat zien en de activiteiten
weer nieuw leven heeft ingeblazen. Dat is mooi om te zien, juist nu alle buitenlandse
ondersteuning alleen op afstand kan plaatsvinden.

o

Het begeleiden en verder uitbouwen van het coffeeteam van Lentera, met als doel om meer
zelfvoorzienende activiteiten op te bouwen en lokale boeren van een inkomen te voorzien
(naast het doel van discipelschap van de mensen die voor Lentera werken). Het coffeeteam
loopt goed, maar door de lockdown en het vertrek van vele klanten (expats) is de verkoop
ingezakt. Eind 2020 is dat weer wat aangezwengeld. Daarnaast is het plan opgestart om een
4 x 4-vrachtwagen te kopen en daarmee ook extra inkomsten voor Lentera te genereren,
bijvoorbeeld door goederen op te halen in Jayapura en te verkopen in Wamena.

o

Elco is betrokken bij een investering in een lokale stichting in het Bomela-gebied (YKTP), met
als doel diaconale dienstverlening aan armen in dat gebied. Het doel van deze investering is
om deze stichting op gang te helpen (met cofinanciering). Daarna zal het resultaat worden
geëvalueerd. In 2020 heeft de stichting een volgend deel van de beschikbare middelen
ontvangen. YKTP heeft verslag gedaan van goed verlopen trainingen en
ondersteuningsactiviteiten. De grootste uitdaging is om de stichting levensvatbaar te maken
door ook lokale bijdragen bijeen te krijgen (en niet alleen ondersteuning van buitenlandse
sponsoren).

Evaluatie doelstellingen: gezondheidszorg
Op het gebied van gezondheidszorg wordt samengewerkt met Yakpesmi, Yasumat, Calvary Clinic,
Helivida en de lokale gezondheidszorg vanuit de overheid (ziekenhuis, dienst gezondheid). Voor de
eerste drie organisaties is vooral training en advies belangrijk, terwijl Helivida een belangrijke rol
speelt in medische evacuaties uit slecht bereikbare dorpen. Wat de overheid betreft is het belangrijk
om in de gaten te houden hoe patiënten behandeld worden (en waar nodig de artsen van advies te
dienen).
In 2018 is de vrouwen- en haakclub, die Wijnanda al langer had, ondergebracht bij Lentera. Er is
eenmalig wol gekocht om het project op te starten en sindsdien is het zelfvoorzienend door de
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verkoop van de wol. Het doel is om regelmatig een haak/brei-bijeenkomst te doen, waarbij iedere
keer ook een bepaald thema centraal staat rondom vrouw-zijn, opvoeding en geloof.
Om te voorzien in de behoefte aan onderwijs- en trainingsmateriaal rond seksuele opvoeding is
Wijnanda samen met lokale collega’s bezig met het ontwikkelen van een basisschoolmethode
(gebaseerd op de methode Wonderlijk Gemaakt van Driestar Educatief).

Wijnanda heeft zich in 2020 beziggehouden met:
o

Het ondersteunen van het gezondheidskundig team van Lentera. Dit team richt zich in eerste
instantie op het coördineren en stroomlijnen van medische evacuaties, in samenwerking met
de vlucht-operatoren (zoals MAF, Lentera en Helivida) en Yasumat, Yakpesmi, ziekenhuizen
en klinieken. Wijnanda heeft de ondersteuning grotendeels via dagelijkse of wekelijkse
consultaties via Whatsapp geboden en tot eind maart 2020 ook door bezoeken aan huis.
Tijdens de lockdown (maart-juni en augustus 2020) heeft het vliegverkeer stilgelegen en ook
daarna waren er bijna geen medische evacuaties omdat mensen niet naar de stad durfden te
komen.

o

Het trainen en adviseren van verpleegkundigen in de Calvary Clinic in Wamena (een kliniek
met een focus op HIV/Aids). In 2020 vond de ondersteuning door Wijnanda grotendeels
plaats door consultaties via Whatsapp en tot eind maart 2020 ook door bezoeken aan huis.
Tijdens de lockdown (maart-juni en augustus 2020) en door het vertrek van de familie Van
Burg in 2020 is er verder weinig gebeurd, de kliniek is ook regelmatig dicht geweest.

o

Het ondersteunen van de vrouwen- en haakgroep van Lentera, met als doel om in gesprek te
zijn met vrouwen over opvoeding, gezin en geloof. Vanwege de lockdown en het verplicht
afstand houden tot elkaar hebben de bijeenkomsten alleen aan het begin van 2020 en in
december plaatsgevonden.

o

Het verder ontwikkelen van de methode voor seksuele opvoeding. In 2020 is hiermee goede
voortgang geboekt. De eerste lessen zijn afgerond en getest. De volgende lessen zijn in
ontwikkeling en het ziet er naar uit dat medio 2021 heel de methode klaar zal zijn.

De medische trainingen in de dorpen - in samenwerking met lokale organisaties zoals Yasumat en
Yakpesmi - hebben helaas door de lockdown en door het vroegtijdig vertrek van de familie Van Burg
niet kunnen plaatsvinden.

De familie Van Burg heeft in 2020 diverse nieuwsbrieven verzonden met onder meer informatie over
10

bovengenoemde werkzaamheden en hun situatie na de terugkeer naar Nederland. De familie Van
Burg plaatste daarnaast met enige regelmaat (nieuws-)berichten op hun eigen website, die te
bereiken is via de website van de stichting (www.lichtoppapua.nl).
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3.

Financiën

3.1

Totaaloverzicht

Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting Licht op
Papua in 2020.

Staat van baten en lasten 2020 (in euro's)
BATEN
Giften
Deputaatschap Bijzondere Noden
Overige inkomsten
Totaal baten

32.300,00
25.000,00
350,00
57.650,00

LASTEN
Kosten t.b.v. vliegen
Kosten t.b.v. repatriëring
Kosten t.b.v. onderwijs
Kosten t.b.v. verlenen gezondheidszorg
Kosten t.b.v. overige projecten
Kosten t.b.v. ramp Sentani
Huisvestingskosten
Kosten levensonderhoud
Reiskosten
Bankkosten, rente en koersverschillen
Verzekeringen
Visa, paspoorten en vergunningen
Overige kosten
Gift school Papua
Totaal lasten

138,00
7.138,82
5.342,65
169,00
783,00
16.147,00
9.317,00
24.054,00
27.830,40
1.036,63
3.535,00
3.135,00
2.909,00
1.700,00
103.235,50

Saldo van baten en lasten

-45.585,50

De inkomsten en uitgaven hebben betrekking op de ondersteuning van de werkzaamheden van twee
gezinnen. Een nadere specificatie van de inkomsten en uitgaven per gezin is opgenomen in de
paragrafen 3.2 en 3.3.
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De balans van de stichting Licht op Papua per 31 december 2020 is als volgt:
Balans per 31-12-2020 (in euro's)
ACTIVA

PASSIVA

Liquide middelen (kas)
Liquide middelen (bank)

7,00
35.698,80

Vermogen

35.705,80

Activa totaal

35.705,80

Passiva totaal

35.705,80

Het batig saldo per 31 december 2020 ad € 35.507,80 heeft betrekking op de projecten van de
familie Van Burg en is inclusief een tegoed op de spaarrekening van stichting Licht op Papua.

De uitgaven van een ANBI-instelling moeten conform de eisen van de Belangdienst ten minste voor
90% het algemeen nut dienen. De stichting Licht op Papua heeft aan deze doelstelling voldaan: in
2020 kwam 96% van de uitgaven ten goede aan de algemene doelstelling van de stichting.
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3.2

Projecten familie Brand

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de inkomsten en uitgaven ter ondersteuning van de
familie Brand in 2020.

Staat van baten en lasten 2020 (in euro's)
BATEN
Giften
Bijdrage t.b.v. onderwijskosten
Totaal baten

895,00
600,00
1.495,00

LASTEN
Kosten t.b.v. vliegen
Kosten t.b.v. repatriëring
Reiskosten
Kosten t.b.v. onderwijs
Gift school Papua
Bankkosten
Totaal lasten

138,00
7.138,82
11.867,40
3.712,65
1.700,00
100,63
24.657,50

Saldo van baten en lasten

-23.162,50

In aanvulling het volgende ter toelichting:
•

Voor de familie Brand geldt dat zij in 2020 tot hun repatriëring salaris ontvingen van de
stichting Lentera om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De middelen die zij
daarnaast ontvingen via Licht op Papua zijn ingezet als dekking voor kosten met betrekking
tot hun werkzaamheden die niet verantwoord zijn te financieren vanuit het ontvangen
salaris. Het ging om bijzondere uitgaven zoals voor het onderwijs van de kinderen.

•

Voor de repatriëring is de afgelopen jaren een buffer opgebouwd. Deze middelen zijn in 2020
tot besteding gekomen. De kosten bestonden onder meer uit ticket-, vervoer- en
verhuiskosten en kosten om in Nederland weer op te kunnen starten.

•

Het resterende bedrag op de bankrekening van de familie Brand ad € 1.700 is overgemaakt
naar de stichting Lentera Papua voor de lokale school in Wamena.
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3.3

Projecten familie Van Burg

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de inkomsten en uitgaven ter ondersteuning van de
familie Van Burg in 2020.

Staat van baten en lasten 2020 (in euro's)
BATEN
Giften
Deputaatschap Bijzondere Noden
Overige inkomsten
Totaal baten

30.805,00
25.000,00
350,00
56.155,00

LASTEN
Kosten levensonderhoud
Huisvestingskosten
Reiskosten
Verzekeringen
Kosten t.b.v. verlenen gezondheidszorg
Kosten t.b.v. onderwijs
Kosten t.b.v. overige projecten
Kosten t.b.v. ramp Sentani
Visa, paspoorten en vergunningen
Bankkosten, rente en koersverschillen
Overige kosten
Totaal lasten

24.054,00
9.317,00
15.963,00
3.535,00
169,00
1.630,00
783,00
16.147,00
3.135,00
936,00
2.909,00
78.578,00

Saldo van baten en lasten

-22.423,00

In aanvulling het volgende ter toelichting:
•

De post ‘kosten levensonderhoud’ bestaat uit de kosten van voedsel, kleding,
telefonie/internet, ziektekosten, cadeaus en uit overige normale gezinslasten.

•

De reiskosten houden verband met de plotselinge terugkeer en repatriëring naar Nederland
vanwege de coronapandemie, de reguliere kosten van de auto en motor van de familie Van
Burg en hun afscheidsbezoek eind 2020/begin 2021 aan Papua.

•

De binnengekomen giften in verband met de ramp in Sentani zijn net als in 2019
overgemaakt naar de stichting Lentera, van waaruit (financiële) hulp is geboden om de nood
te lenigen. Zie ook paragraaf 2.1 en 2.2. van dit jaarverslag.
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