HELPT U MEE?
Kees en Cora Brand hopen met hun drie kinderen eind augustus te gaan wonen en werken in Papua.
Over Papua
Papua, vroeger Irian Jaya genoemd is een bekend zendingsgebied. Het binnenland van Papua is een zeer bergachtig
gebied. De relatief kleine dorpen liggen verspreid over vele berghellingen en zijn vaak alleen te voet bereikbaar. De
steile bergpaadjes zijn eigenlijk alleen toegankelijk voor de blote voeten van de lokale inwoners. Bezoekers
(zendelingen/medici, enz.), goederen en bijvoorbeeld gewonden laten zich met een klein vliegtuig of helikopter
vervoeren.
Het werk op Papua
Kees hoopt te gaan werken voor de stichting Lentera Papua als piloot/mentor.
Het gezin zal zich de eerste maanden richten op de Indonesische taal en cultuur. Tevens zal Kees een inwerkperiode
hebben van 3 tot 6 maanden om o.a. het vliegen in de bergen ‘onder de knie’ te krijgen.
Meer info over hun werk en over familie Brand kunt u vinden op: www.fambrand-in-papua.nl
Financiële steun
Wij, de thuisfrontcommissie van familie Brand, roepen u (met vrijmoedigheid) op om dit werk financieel te
ondersteunen. In onderstaand overzicht kunt u zien waar het geld voor nodig is en hoeveel er nog nodig is.
Helpt u mee? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!
Overzicht financiën
Een overzicht van het geld dat nodig is zodat de fam. Brand hun taak bij Lentera Papua kan gaan uitvoeren.
Dit geld is nodig voor augustus 2014 en dekt de kosten voor het eerste jaar voor zover het gezin die kosten niet zelf
kan dragen.
Omschrijving
Vliegreis naar Papua:
- Kees
- Cora
- Joas
- Anne-Maria
- Hilkia
Opstartkosten (verhuizing/taalstudie/e.d.)
Aanschaf vlieghelm
Vliegtraining (vliegen op instrumenten, zonder zicht)
Verzekeringen en pensioenopbouw
Vliegkosten Papua (binnenlands verkeer)
Algemeen/onbenoemd
Totaal

Benodigd

Ontvangen

600,600,500,500,500,8.000,3.000,1.000,10.500,1.500,26.700,-

Nog nodig
600,600,500,500,500,8.000,3.000,1.000,10.500,1.500,-

7.980,8.980,-

17.720,-

U kunt het geld overmaken naar IBAN: NL85 RABO 0305 507 591, t.n.v. Diaconie Ger. Gem. Kootwijkerbroek,
met vermelding van ‘Fam. Brand, Papua’ - Uw gift is fiscaal aftrekbaar!
We willen u in het bijzonder vragen om familie Brand en de Papua’s te gedenken in uw gebed!

