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1. Voorwoord 
 

Stichting Nativitas is opgericht met maar één doel voor ogen: het ondersteunen van de 

kindertehuizen op Flores in Indonesië van Marie Jeanne Colson en wijlen pater Schouten. In 

de praktijk betekent dit fondsen vergaren voor onderdak, voeding, medische zorg en 

opleiding voor kinderen met problemen in de ruimste zin van het woord. Dit met de 

bedoeling om de kinderen een zelfstandig bestaan te geven.   

Op 17 februari 1993 is de Stichting Nativitas opgericht naar aanleiding van de gevolgen van 

de tsunami van december 1992. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een poging om geld bij 

elkaar te brengen om de grootste schade te herstellen is uit uitgegroeid tot een kleine maar 

krachtige stichting met een stabiel bestuur en tal van vrijwilligers.  

 

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe Stichting Nativitas in 2013 fondsen heeft verkregen en 

welke projecten geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. De volledige financiële 

verantwoording wordt separaat bijgevoegd. 

 

Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden voor de bijdragen die wij hebben 

ontvangen en de mooie ervaringen die wij hebben gehad. 

 

Bestuur en vrijwilligers Stichting Nativitas. 

 

Theo Dinnissen, 

Voorzitter. 
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 2. Organisatie 
 

Doelstelling 

De doelstelling is het liefdevol opvangen van kinderen met een probleem. Dat kan zijn een 

ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek, een kind met één of geen ouder. Elk kind wordt 

in principe opgenomen met een (pleeg)moeder en wordt zo snel mogelijk weer teruggeplaatst 

in zijn eigen woonomgeving. Onder bepaalde omstandigheden worden ook volwassenen 

geholpen. Gehandicapten worden opgevangen in een speciaal daarvoor ingericht tehuis. Voor 

meisjes die na de lagere school willen doorstuderen is er een internaat. Opname geschiedt 

tegen een minimale bijdrage die afhangt van de draagkracht van de familie. Gehandicapten 

kunnen beroepsonderwijs volgen: naaister, timmerman of lasser e.a. 

 

Visie 

De achterliggende visie bij deze doelstelling is dat er veel kinderen in het werkgebied van 

mevrouw Colson vanwege de armoede en vaak ondanks de goede zorgen van ouders of 

verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of 

verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden voor medische zorg 

of onderwijs. Er is voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar 

zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen 

zijn enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven de armoede waarin zij zijn 

grootgebracht.  

 

Werkwijze 

Stichting Nativitas probeert zoveel mogelijk kinderen in kansarme situaties binnen haar 

werkgebied te ondersteunen door aandacht te besteden aan het helpen scheppen van een 

thuissituatie, waarin meer tijd en aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind en het 

ondersteunen van onderwijsmogelijkheden. Dit tot het moment dat hij of zij een beroep kan 

gaan uitoefenen dat hem of haar helpt zelfstandig uit de armoede te ontsnappen waarin het 

kind is grootgebracht. 

 

Bestuur en vrijwilligers. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:  Theo Dinnissen vanaf 17-02-1993. Gepensioneerd hoofd milieudienst. 

Secretaris:  Lies Dinnissen vanaf 17-02-1993. Gepensioneerde onderwijzeres. 

Penningmeester: Aggie van der Plaat vanaf 1-10-2013. Voormalig docente. 

Bestuurslid:  Jan Schoeber vanaf 28-1-2011. Directeur van een groothandel. 

Bestuurslid:  Jolanda Welles vanaf 1-1-2014. Docente. 

 

Naast de bestuursleden zet ook een grote groep vrijwilligers van wisselende samenstelling 

zich in voor onze stichting.  

 

3. Fondsenwerving. 
 

De inkomsten van Stichting Nativitas komen uit de maandelijkse bijdragen van een groep 

vaste donateurs en een groot aantal incidentele donateurs die bijvoorbeeld doneren omdat zij 

tijdens vakantie een van de kindertehuizen van mama België op Flores bezocht hebben of 

geld verzameld hebben bij een speciale gelegenheid, zoals een jubileum, een bijzondere 

verjaardag of anderszins. Ook kwamen legaten en grotere giften van particulieren en 

bedrijven binnen. Deze gelden werden gedeeltelijk besteed aan voeding, medicijnen en 

schoolgeld van de kinderen en voor het overige aan de lopende projecten in Watublapi en 
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Nebe i.c. de renovatie van kindertehuis Nativitas en het oplossen van de problemen 

veroorzaakt door de modderlawine bij het kindertehuis Maria Visitatie. 

Voor speciale projecten zijn grote bedragen bijeengebracht door onder andere de 

Missiegroep H. Kruisvinding uit Rotterdam, het CITAVERDE college uit Horst, Stichting 

Harapan uit Best en stichting Goede Doelen Fonds. Met name de fondsenwerving in de vorm 

van de speculaasactie die we jaarlijks uitvoeren met het CITAVERDE college in Horst, 

bracht veel op. Deze actie valt onder de criteria voor medefinanciering door de Wilde 

Ganzen. Deze stichting verhoogt de netto-opbrengst van de actie met 53%. 

 

Er waren ook diverse andere fondsenwervingsacties op diverse plaatsen in Nederland onder 

andere in Best, Rotterdam en Poortugaal. 

In 2014 werd de samenwerking van Stichting Nativitas en Stichting Harapan uit Best 

gecontinueerd. Bij een aantal gelegenheden werkten beide stichtingen samen bij het generen 

van fondsen voor mama België. 

 

4 Voorlichting. 
 

We besteedden veel aandacht aan bewustwordingsactiviteiten en voorlichting. Twee keer 

verscheen een Nieuwsbrief. Voor het eerst werd de nieuwsbrief ook digitaal verzonden. Per 

post werden ook 200 nieuwsbrieven verzonden. De brief is verzonden naar alle sponsors en 

uitgedeeld aan geïnteresseerden op markten en bij 

andere gelegenheden waarbij Stichting Nativitas zich 

presenteerde. Ook zijn honderden algemene 

informatiefolders verstrekt aan belangstellenden.  

Natuurlijk besteedden de uitvoerders van de acties voor 

de projecten veel aandacht aan het verschaffen van 

informatie en voorlichting.  

Alle fondsenwerving ging gepaard met 

informatieverstrekking en bewustmakingsactiviteiten 

met betrekking tot ontwikkelingswerk. Daarbij werd tevens aandacht besteed aan het werk 

van de Wilde Ganzen. We waren als stichting ook actief op face-book en onze website.          

                          

Op het Citaverde College in Horst stonden in het najaar enkele weken de lessen in het teken 

van ontwikkelingssamenwerking i.c. van ons 

project op Flores. Dit ter voorbereiding van de 

jaarlijkse speculaasactie. Extra publiciteit werd 

gegenereerd, door de aanwezigheid van mama 

Belgie zelf bij de opening van de speculaasactie op 

28 oktober.   

In november vierde het CITAVERDE college het 

100 jarig bestaan van de school met een extra 

feestweek. Tevens werd aandacht geschonken aan 

het feit dat Nativitas en CITAVERDE al 15 jaar 

samenwerken in de jaarlijkse speculaasactie. Op 17 november  werd de samenwerking 

gevierd met een minisymposium “15 Year co-operation Nativitas/Citaverde” met een 

tentoonstelling. Het thema was “Co-operation in history and future”. Grote verrassing was 

dat de waarnemend ambassadeur van Indonesië dit symposium kwam openen. Ook de 

burgemeester van Horst aan de Maas was aanwezig.  

 

Van het 100 jarig bestaan van CITAVERDE werd door Reindonk-tv een special gemaakt die 
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meerdere malen uitgezonden werd op het regionale tv-kanaal. Een belangrijk onderdeel van 

de special was het minisymposium met de tentoonstelling.  

 

Op 17 december kreeg de Speculaasactie 2014 een prachtige afsluiting tijdens het event 

CITAVERDE by Night, een dienstenveiling met een keur aan optredens van leerlingen en 

docenten. Tijdens dit event werd de voorlopige opbrengst van de actie bekend gemaakt: € 

21.000! 

 

Aan de actie werd door de lokale nieuwsbladen, televisie en radio, ruime aandacht besteed, 

waardoor in het kader van bewustwording honderdduizenden mensen werden bereikt.  

In Rotterdam werd veel informatie verschaft over het doel en de achtergronden van het 

project via de kansel van de kerken in de parochie van de Heilige Drie-eenheid en via de 

parochiebladen. Ook de activiteiten van Stichting Harapan in Best kregen ruime aandacht in 

de media. 

Bestuursleden en vrijwilligers waren aanwezig en verstrekten informatie bij diverse 

gelegenheden, zoals bijvoorbeeld bij een Pasar Malam in Nijmegen en Eindhoven en Geleen, 

op markten in, Best, Poortugaal en Arcen en scholengemeenschap Trevianum in Geleen. 

Honderdduizenden mensen zijn in 2014 op bovenstaande wijze in de gelegenheid geweest 

kennis te nemen van de situatie in Indonesië c.q. Flores. 

  

5 Personeel. 
 

Mevrouw Colson. 

Op 7 maart vierde Mama België haar 79
ste

 verjaardag tussen haar “snotterbellekes”.. De staf 

en een groot deel van “haar” kinderen kwamen haar feliciteren in de aula van Maria Stella 

Maris in Nangehure.  

 

Ze voelde zich de laatste tijd niet zo goed. Wegens ernstige 

uitdrogingsverschijnselen is ze enkele dagen in het 

ziekenhuis geweest. Ze was ook wekenlang erg moe en 

duizelig. Onderzoek wees uit dat ze ernstige bloedarmoede 

had en er werd suikerziekte geconstateerd. Ze kreeg geen 

medicamenten en haar de dokter adviseerde haar voeding 

aan te passen!!!! Ze voelt zich nu echter een stuk beter.  

 

Mama België is onlangs verhuisd. Ze heeft enkele ruimten 

betrokken in het nieuwe kantoorgebouw. Daar voelt ze zich 

erg gelukkig bij: eindelijk een beetje rust! Een en ander 

ging niet zonder problemen. Wekenlang functioneerde de 

internetverbinding niet en was er geen contact te krijgen. 

Dus nog meer rust, maar wel erg lastig. Inmiddels is ook de 

personeelswoning bij het kantoorgebouw  bewoond door 

Norma (secretaris) en Sidok, (kok en verzorgster van mama België). 

Het nieuwe adres is Kimang Buleng, 86115 Maumere. Mama België heeft ook een nieuw e-

mailadres: jeannotcolson35@gmail.com. 

 

Ze moest haar paspoort laten verlengen. Sedert 2014 kan dat niet meer door een ambassade. 

Onvoorzien moest ze haastig terug naar Harelbeke in België om de nodige formaliteiten te 

laten verzorgen. Tijdens dat kortstondige bezoek opende ze in Best de Speculaasactie 2014 

voor Harapan in Horst voor Nativitas. 
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Grasi 

Grasi, de hoofdleidster, kreeg hevige buikpijn. In het ziekenhuis werd 

geconstateerd dat het mogelijk blinde darm was. Ze werd naar huis 

gestuurd met medicatie, omdat er geen plaats was in het 

staatsziekenhuis van Maumere. 

Ze is enkele dagen later (maandag 14 april) met spoed geopereerd in 

het particuliere ziekenhuis in Kewapante aan een gesprongen blinde 

darm.  

De operatie is goed verlopen.   

 

Bosco. 

Bosco is een zwaar lichamelijk gehandicapte jongen waarmee de leerlingen van het 

Citaverde College tijdens hun bezoek aan Flores in 2009 een zeer goede band hadden. Bosco 

is op 18 jarige leeftijd aan tuberculose overleden. 

 

6 Projecten in Flores. 
 
In maart brachten mijn man en ik onze vakantie door in Indonesië  (op eigen kosten 

uiteraard) en bezochten de projecten van Stichting Nativitas, enerzijds om verslag uit te 

brengen aan de Wilde Ganzen in verband met hun medefinanciering, en anderzijds om te 

kunnen rapporteren aan de andere sponsoren. 

 

Aardverschuiving bij Nebeblawuk.                                                                 . 

De bouwploeg van Om Dami 

heeft in Nebe 

bovenmenselijk werk 

geleverd.  In het begin van 

het jaar lag er nog een 

enorme berg aan zand en 

keien die van de berg 

afgeschoven was. Alle 

opruimingswerkzaamheden 

moesten met de hand 

gebeuren. Keien van meer 

dan 1 meter in doorsnede 

werden met hamer en beitel 

gespleten door een groep 

specialisten uit Java. Er is 

een half jaar gewerkt om de rommel op te ruimen. Daarna kon gestart worden met de bouw 

van de keermuur. Hiervoor konden de gespleten keien weer gebruikt worden. Eind 2014 was 

de keermuur klaar. Vijf meter hoog, 50 meter lang en 70 cm dik. Elke kei werd op 

teenslippers en met de hand tegen een krakkemikkig bamboeladdertje naar boven gedragen. 

De klus is geklaard. Nu kan de keuken weer opgebouwd worden. Geweldige waardering 

voor deze mannen. 

 

Wateroverlast. 

Het tehuis Nativitas in Watublapi ondervindt bij hevige regenval veel wateroverlast. Het 

water komt af van het dak van de school en van de kerk, stoomt de helling af en loopt soms 

door het kinderverblijf. Ook bij het tehuis in Nangehure is veel wateroverlast. Dit komt van 
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de bergen af en stroomt door een “droge” rivierbedding, vlak langs het tehuis, naar zee. In de 

natte periode kan het ook daar gebeuren, dat het water in het kinderverblijf komt. Bovendien 

worden grote hoeveelheden papier, 

plastic en andere rommel uit de 

dorpen meegevoerd die in de tuin 

van het tehuis achterblijven. 

Verzoeken aan de bupati en de 

pastoor in Watublapi haalden niets 

uit. Mijn man en ik trokken de 

stoute schoenen aan en maakten een 

afspraak met de bupati  

(districtsbestuurder). Tot onze 

stomme verbazing werden we 2 

dagen later al heel vriendelijk 

ontvangen. Al gauw bleek echter dat 

de bupati ons niet kon helpen. We moesten naar de Bappeda (provinciaal planbureau). De 

bupati maakte zelf direct een afspraak en we konden gelijk doorgaan. In de hal van het 

planbureau werden we door zeker 6 bodes heel vriendelijk ontvangen en aangemeld bij het 

hoofd. Zonder te wachten, direct doorlopen! Zeer bijzonder! Met mama België als tolk, 

kregen we meneer Siku, de directeur,  ook nog zo ver dat hij mee ging om zich persoonlijk 

op de hoogte te stellen van de problemen. Ter plaatse vroeg hij mijn man om foto’s te maken 

en…. hij beloofde hulp! De oever van de rivier moet aan beide kanten 65 cm worden 

opgehoogd over een lengte van 300m. De hulp is toegezegd, maar toch vrezen we dat gezegd 

gaat worden: “De grond is 15 m links en rechts van de rivier van de regering. Jullie gebouw 

staat te dicht bij de kali”. Het tehuis staat er al 25 jaar en met vergunning van de regering! 

We wachten al bijna een jaar af. 

 

Regering steekt helpende hand toe, maar… 

De nieuwe bupati laat zich van de goede kant zien. Alle kindertehuizen in zijn district kregen 

het verzoek voor elk tehuis een project in te dienen voor 25 miljoen (ongeveer € 1600). Ook 

hier dachten we: “Allemaal mooie beloften maar er zal wel niets van terecht komen.” Het 

ziet er echter naar uit dat het geld er inderdaad komt. 

 

Hulp voor kinderen met een hazenlip schisis. 

Habermanflessen zijn speciale drinkflesjes voor 

kinderen met een hazenlip (schisis). Bij ons een 

probleem dat zich relatief weinig voordoet en 

waarvoor dan een heel team van specialisten klaar 

staat. Mama België heeft er dagelijks mee te maken en 

beschikt pas sinds een paar jaar over deze kostbare 

flesjes. Via Margot Vermazeren, een verloskundige, 

ontvangt mama België regelmatig een doos met deze 

kostbare flesjes incl. reserve spenen, gesponsord door 

de leverancier Medela,  Verloskundigenpraktijk Horst 

en de familie Vermazeren. Afgelopen jaar gingen weer 

diverse dozen naar Flores.   

 

Project 2014/2015 

In Nangehure kunnen tegenwoordig woningen aangesloten worden op het openbare 

elektriciteitsnet. Zo ook ons kindertehuis voor de gehandicapte kinderen in Nangehure. De 
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elektrische installatie van het kindertehuis ligt er echter abominabel bij en is volledig 

afgekeurd. Door plaatselijke “deskundigen” werd de installatie regelmatig aangepast en 

uitgebreid. De elektriciteitsmaatschappij wil het tehuis pas aansluiten als de gehele installatie 

is vervangen en goedgekeurd!  

 

We willen ons dit jaar inzetten om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de installatie te 

vervangen. Bovendien willen we iets doen aan de dringwatervoorziening. Er is een waterput 

op het terrein, deze is echter maar 7 meter diep en levert regelmatig modderwater. We willen 

een nieuwe put laten boren en een watertoren 

bouwen, zodat er ook water kan naar de 

toiletgebouwen en het schooltje op het terrein. 

Datzelfde willen we ook doen voor het 

kindertehuis Maria Visitatie in Nebe. Totale 

kosten zijn ongeveer € 29.000. Dit geld willen we 

het komende jaar met behulp van de jaarlijkse 

Speculaasactie en andere acties bij elkaar halen. 

We Krijgen hierbij weer hulp van de leerlingen 

van het Citaverde College in Horst, en van de 

Stichting Harapan. De Wilde ganzen zullen weer 

55% meefinancieren. en van de Wilde Ganzen. Inmiddels is al bijna € 20.000 bij elkaar. 

                                                                             

Bescherming kindertehuis Assumptio in Nangehure. 

De werkzaamheden met betrekking tot de bescherming van de speeltuin en de school zijn 

afgesloten. Voor de derde fase ontbreekt nog het geld. Dit project heeft op dit moment echter 

een lage prioriteit. Eerst moeten de problemen in Nebe helemaal zijn opgelost. 

                                                                                     

Renovatie kindertehuis Nativitas in Watublapi. 

Watublapi is het eerste kindertehuis dat mama België bouwde 

(1974). Na de aardbeving van 1992 werd het provisorisch 

gerepareerd. De renovatie van Watublapi is in volle gang. In 

september 2013 waren de benodigde gelden binnen (ruim € 

50.000). In 2014 zal dit project kunnen worden afgerond.  

 

 

Verslag vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 26 februari 2015  te Horst. 

 

Th. Dinnissen, 

Voorzitter; 

 

E. Dinnissen, 

Secretaris; 

 

A. van der Plaat, 

Penningmeester; 

 

J. Schoeber, 

Lid.  

 

J. Welles, 

Lid. 


