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Projects Myanmar

Group activities in Myanmar on hold.
Due to the instability and uncertainty in Myanmar, the careful execution of our project activities is
under pressure. Since COVID19 we have adapted the project implementation and we have been able
to carry out much of the work online on both the Dutch and the Myanmar side. Again my enormous
appreciation and thanks for your continuous commitment and adaptability.
The current situation in Myanmar makes communication and working online increasingly difficult.
That is how it is at the moment. Based on the current situation, we have decided to maintain the
earlier decision to suspend all group activities until the end of March. As soon as the situation has
again become sufficiently stable, and effective communication is possible again, we hope to resume
our group activities.
We would like to express our continued support to all of you and to our project objectives. One-onone contacts with the experts and team members in the Netherlands can be possible at any time.
Our ‘online doors’ are open, as always.
Vanwege de instabiliteit en onzekerheid in Myanmar staat het zorgvuldig uitvoeren van onze
projectactiviteiten onder druk.
Sinds COVID19 hebben we ons aangepast en zijn we in staat gebleken veel van de werkzaamheden
zowel aan Nederlandse als Myanmarese kant online uit te voeren.
Hierom nogmaals mijn enorme waardering en dank.
De huidige situatie in Myanmar maakt zowel de communicatie en het online werken steeds
moeilijker. Het is even niet anders. Op basis van de huidige situatie hebben we besloten om het
eerdere besluit om alle groepsactiviteiten op te schorten tot eind maart te handhaven.
Zodra de situatie is gestabiliseerd en effectieve communicatie weer mogelijk hebben we het
voornemen onze groepsactiviteiten weer oppakken. Indien daar behoefte aan is kunnen één-op-één
contacten voortgang hebben.
We willen graag onze voortdurende steun betuigen aan jullie allen en aan onze projectdoelstellingen.
Een-op-een contacten met de experts en teamleden in Nederland zijn altijd mogelijk. Onze ‘online
deuren’ staan open, zoals altijd.
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