DIT VERSLAG IS VAN 2 JAAR GELEDEN. DOOR OMSTANDIGHEDEN HEBBEN DE VERANTWOORDELIJKE
ZENDELINGEN HET RAPORT NIET KUNNEN MAKEN (MOGELIJK KOMT DIT NOG?) MAAR IS HET
BEDRAG VAN € 3.600,- VOOR MEDISCH WERK WEL WEER ONTVANGEN EN OP GELIJKE WIJZE ALS
VOORGAANDE JAREN IN PAPUA NIEUW GUINEA GEBRUIK.
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Onderwerp: Medisch / Lepra report 2019
In 2019 zijn wij verhuist naar ons centrum in Kavieng. Met medewerking van collega’s in Hoskins en
ondanks ons zomer verlof in Nederland hebben wij het medisch aspect van het werk in Lamogai en
de andere zelfstandige hulp posten redelijk kunnen voortzetten.
De hulppost in Lamogai kreeg te maken met problemen met een oplichter die de mensen met mooie
verhalen over het coördineren en organiseren van een opleiding voor de lokale hulp-post werkers
zodat zij meer ervaring en een “erkend” diploma en toestemming zouden kunnen krijgen om hun
werk beter te doen. Dit is de tweede maal in 10 jaar dat een lokale hulp-post medewerker
“inschrijfgeld voor een opleiding” afhandig is gemaakt voor een opleiding. Dit toont aan hoe slecht
de medische situatie is in de dorpen en hoe groot het verlangen is van de gemeenteleiders en de
hulp-post medewerkers om in die situatie verbetering te brengen, zelfs op kosten van hun eigen tijd,
werk en geld.

33 jaar geleden deden wij het medisch werk als deel van onze dienst aan God en de Lamogai mensen.
Inmiddels dienen de gelovigen uit de dorpen hun mede-mens als hun aandeel in het fuctioneren als het
Lichaam van Christus die uitreikt in de uithoeken van deze wereld.

De plaatselijke gemeenten groeien met vallen en opstaan en zij zijn de motivators van het
voortdurende Medisch en Lepra Project in Lamogai en in de andere taalgroepen in Papoea NieuwGuinea.
Ook dit jaar zij wij door gegaan met het aankopen van medicijnen direct hier in PNG. Het overgrote
deel was weer malaria medicijnen, omdat malaria hier de grootste bedreiging is voor het welzijn en
er is een chronisch tekort aan de medicijnen om het te bestrijden. Ook zijn wij meer antiseptische-

en antibiotische zalven en poeder gaan kopen om met name de lepra patiënten te helpen bij het
verzorgen van hun wonden en zweren.
Wij putten nog steeds uit de voorraad met verband- en hulpmiddelen die wij in 2018 per container
mochten verschepen. Maar het einde is al in zicht en wij zijn nog steeds in Nederland bezig om deze
middelen in te zamelen. Tot nu toe hebben wij nog niet genoeg om een nieuwe container te vullen.
Wij ontvingen van jullie in 2019 Euro 3600 voor het medische en lepra project. In het versturen naar
Papoea Nieuw-Guinea is het verwisseld naar US Dollars. Dit werd een totaal van 3757.96 USD.
Samen met het overgebleven geld van 2018 n.l. 389.75 USD, hadden wij in 2019 4147.71 USD
beschikbaar om de hulp-posten te helpen hun mensen in de dorpen te helpen.
In 2019 jaar gebruikten wij 1257.52 USD om medicijnen en materialen te kopen. Wij betaalde 331,28
USD aan transportatie voor medicijnen en zieke personen. Totaal besteed in 2019: 1257.52 + 331.28
= 1588.80 USD.
Het totaal overgebleven geld van 2019: 4147.71 – 1588.80 = 2558.91 USD. Dit bedrag is ingezet om
het werk in 2020 voort te zetten. Wij hopen dat wij in 2020 een andere kostenpost kunnen
toevoegen aan het project. De Lamogai leiders hebben laten zien dat zij geïnteresseerd zijn in het
beter opleiden van hun hulppost bedewerker(s) Zij hebben daar zelf al 500 kina aan uitgegeven.
Gezien de overgebleven balans 2019 zullen wij een deel van de kosten van een opleiding in 2020 op
ons kunnen nemen. Dit zal ook een bemoediging zijn voor de kerken in Lamogai.
Gezien de nog beperkte hulpgoederen die in Nederland zijn ingezameld ziet het er nog niet naar uit
dat wij een container hulpgoederen gaan verschepen in 2020. Wanneer wij opslagruimte kunnen
vinden voor de hulpgoederen die ingezameld zijn, gaan wij door met het bijeenbrengen van meer
rolstoelen en verbandmaterialen om op een later tijdstip te verschepen.
Wij prijzen de Heer voor uw hulp en bijdragen in het Medisch en Lepra project in Papoea NieuwGuinea in 2019. Hartelijk dank!
Vriendelijke groeten,
Jan en Annette Wols

