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Onderwerp: Medisch / Lepra report 2017
Met dankbaarheid in ons hart kunnen wij terug kijken naar een jaar waar wij een goede bijdragen
hebben kunnen leveren in het motiveren en ondersteunen van het brengen van het Goede Nieuws
van Christus aan de nog onbereikte stammen hier in New Britain, Papoea Nieuw Guinea. Daarnaast
mochten wij ook via het Medische en Lepra Project dit Goede Nieuws practisch maken en zo onze
zorg laten zien voor de lichamelijke noden van de mensen die wij met het Nieuws van Christus
bereiken.
Dit jaar hebben wij de meeste medicijnen direct in Papoea Nieuw Guinea, bij de apotheek kunnen
kopen. Omdat wij een chronisch tekort aan marlaria medicatie hebben waargenomen en wij telkens
vanuit de medische hulp posten het verzoek om deze medicijnen kregen was het overgrootste deel
van de medicijnen die wij kochten anti Malaria Medicijnen.
Vanwege een groeiende zwarte markt van antibiotica op ons eiland hebben wij maar een enkele
keer antibiotica gekocht en gedistribueerd aan de hulppost werkers die wij vertrouwen, om te
voorkomen dat de antibiotica die wij uitgeven op de zwarte markt zullen worden verkocht.
De Lepra patiënten hebben slechts een keer een pakket met verband materiaal, antimalaria en
antibiotica gekregen aan het begin van 2017. Wij hebben n.l. geen andere reis naar Lamogai meer
gemaakt en wij zijn in Sept 2017 met verlof naar Nederland gekomen. De plannen zijn, wanneer de
nieuwe container met hulpgoederen begin 2018 weer in PNG aankomt, om dat weer een flink
pakket te maken voor alle lepra patiënten, inclusief sandalen. Wij hopen minstents twee keer per
jaar de pakketten te brengen of wanneer wij niet zelf naar Lamogai gaan, dit dan te versturen via de
medische post werkers in dat gebied.
Wij ontvingen van jullie in 2017 Euro 3600 voor het medische en lepra project. In het versturen naar
Papoea Nieuw Guinea is het verwisseld in US Dollars. Dit werd een totaal 3804.26 USD. Samen met
het overgebleven geld, 157.36 USD van 2016 hadden wij in 2017 3961.62 USD aan het project te
besteden.
In 2017 jaar gebruikten wij 2007.15 om medicijnen te kopen. Wij betaalde 319.47 aan transportatie
voor medicijnen en zieke personen. En wij kochten sandalen voor 80.37. Dat is totaal 2406.99 USD.
3961.62 – 2406.99 = 1554.63 USD is er over van de giften die wij in 2017 hebben ontvangen. Het
plan is om dit geld, begin 2018 te gebruiken voor de verscheping van de container met
hulpgoederen.
Hartelijk dank voor uw hulp en bijdrage in het werk hier in Papoea Nieuw Guinea in 2017
Vriendelijke groeten,
Jan en Annette Wols

PS Het voorzien in medische
hulpmiddelen en het organiseren van hulp
dicht bij en verweg op patrole. Proberen
te helpen of het nu chronische zweer
uitdroging betreft.

PS Wanneer Papoea leiders of andere
leden van de gemeenten, of plaatsen waar
wij Bijbel onderwijs geven in het
ziekenhuis terecht komen in de stad
Kimbe, dan maken wij er werk van hen te
bezoeken en te bemoedigen.

