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Mama Din overleden. 

In februari is mama 

Din overleden. Mama Din was ruim 

30 jaar de rechterhand van mama 

België. Ze voelde echter al lang dat ze 

dat niet aan zou kunnen. Haar energie 

ging langzaam achteruit… 

borstkanker. Na erg veel aandringen 

liet ze zich opereren. Een 

nabehandeling weigerde ze echter, ze 

zocht haar heil bij de doekoen. Ze 

ging zich steeds meer terugtrekken in 

haar eigen huisje. Ze is 55 jaar 

geworden. 

Haar overlijden is een groot verlies 

voor de stichting. 
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Mama België ontmoet sponsors in 

Horst. 
Op 15 maart onderbrak mama België haar 

welverdiende vakantie in Kortrijk om haar 

sponsors te ontmoeten. In een gezellig 

ingerichte zaal werd een high tea met een 

knipoog geserveerd. Ruim 150 bezoekers 

kregen de gelegenheid om onder het genot 

van een kop thee en allerlei lekkers met 

mama België persoonlijk te praten. 

Hoogtepunt was het verslag dat enkele van 

de leerlingen van het Citaverde College 

deden over hun belevenissen in Flores toen 

ze mama België bezochten. Uit hun 

verhalen bleek dat zo’n reis wel degelijk zin 

heeft voor leerlingen van deze leeftijd. Na 

de lezing kreeg mama een cheque van  

€ 12.000 aangeboden, het resultaat van de 

speculaasactie 2010. Met dit geld zal het 

multifunctionele centrum van mama België 

in Maumere worden afgebouwd. In dit 

centrum wordt de gehele administratie van 

de organisatie ondergebracht. Hier wordt 

ook het personeel opgeleid en worden 

congressen gehouden. Van het Citaverde 

College kreeg ze nog een extra cheque 

aangeboden vanwege de boomplantdag. 

Van dit geld wordt het strand vóór het 

tehuis in Nangehure beschermd door de 

aanplant van mangrove bomen. Het officiële 

gedeelte werd afgesloten met de vertoning 

van een filmimpressie van de Floresreis van 

de leerlingen. In haar dankwoord vergeleek 

mama België haar sponsors met het Heilig 

Hartbeeld op het terrein van het 

kindertehuis voor de gehandicapten. Alle 

bezoekers die naar de kinderen gaan worden 

gedwongen om met gebogen hoofd door de 

poort onder het beeld te lopen. Boven de 

boog staat de tekst “You are my hands”. Zij 

vergat ook niet aandacht te vragen voor de 

slachtoffers van de ramp in de kerncentrale 

in Japan. Duidelijk was merkbaar dat ze 
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zich enorm betrokken voelt. Ze was daarom 

ook dolblij dat ze weer snel terug zou gaan 

naar Flores om hulp te kunnen bieden als er 

nog naschokken zouden komen waardoor 

Flores gevaar zou kunnen lopen. 

 

Renovatie kindertehuis  in Wolefeo is 

klaar. 

In 2010 zijn we gestart met de 

grootscheepse renovatie van het 

kindertehuis in Wolefeo. Het kindertehuis is 

hoog in de bergen van het kabupaten Sikka 

gelegen en alleen met een vrachtauto 

bereikbaar. In de wintermaanden zijn de 

bewoners van dit kleine bergdorpje geheel 

geïsoleerd. Na de grote droogte in de jaren 

‘70 heeft mama België hier in 1980 een 

kindertehuis gebouwd. Na die tijd is het 

tehuis nog een keer uitgebreid met een 

personeelsverblijf, maar aan het verblijf van 

de kinderen was nooit meer iets gebeurd. 

Het tehuis is nu klaar. 

 

Nationale boomfeestdag. 

Boomplantdag 2011 werd in Noord 

Limburg georganiseerd in samenwerking 

met het Wereldpaviljoen (dat is een 

platform voor internationale ontwikkelings-

samenwerking). Op maandag 14 maart is op 

het Floriade terrein de eerste mondiale 

Bomencirkel geplant door scholieren uit 

heel Noord Limburg. Speciale gast was 

mama België die namens Indonesië een 

boom in de cirkel plantte. Op dat zelfde 

moment werd ook op Flores een 

bomencirkel geplant. Mama België stal de 

show met een humoristische maar 

indringende toespraak. Er zijn in 12 landen 

door jongeren bomencirkels geplant. 

 

Biografie over mama België. 

Uit de e-mail van 29 maart 2011: Vandaag 

dinsdag was de gewone consultatiedag voor 

wie mij eventueel nodig heeft. Een schrijver 

van boeken kwam bij mij zeuren, want hij 

wil een boek over mij schrijven. Ik heb een 

hele tijd nodig gehad om hem wijs te maken 

dat ik dat helemaal niet wil. Naar het 

schijnt zou hij min of meer daartoe aangezet 

zijn door verschillende mensen die vinden 

dat er iets op papier moet staan over alles 

wat we hier aan het doen zijn. Ook de 

bisschop is in heel de affaire betrokken, 

maar… mama België heeft er geen tijd voor 

om de mens te vertellen wat ze allemaal 

gedaan heeft… Foei wat een kinderachtig 

gedoe. Oef… dat ze mij ook nog daarmee 

komen lastig vallen….. 

 

Helaas, de biografie komt er dus niet. Heel 

erg jammer, er zijn heel wat biografieën 

geschreven over mensen die veel minder 

betekend hebben voor de medemens. 

 

Hydrotherapie in Wairii. 

Tijdens haar eerste rondgang langs de 

kindertehuizen na haar vakantie komt mama 

België aan in Wairii waar haar grote trots, 

het hydrotherapiecentrum, ligt. Hier wacht 

haar een grote teleurstelling. Al 2 jaar wordt 

er alles aan gedaan om te voorkomen dat het 

prachtige strand gaat afkalven. Er is een 

stevige keermuur gebouwd er zijn 

mangrovebomen geplant etc. Maar alle 

voorzieningen lijken niet bestand tegen de 

krachten van de zee. In overleg met Wilde 

Ganzen en de NCDO, de medefinanciers 

van dit project, is al besloten dat er niet 
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verder meer geïnvesteerd zal worden als 

deze voorzieningen niet helpen. 

“….Jongens , jongens wat ben ik 

geschrokken. De zee is niet meer de kalme 

zee die we steeds gekend hebben. Je weet, 

we hadden de weg naar de zee heel mooi 

aangelegd, zodat de kinderen zich op eigen 

houtje in het water konden laten glijden. Tot 

mijn groot verdriet moest ik vaststellen dat 

een groot stuk is weggeslagen. Er zal weer 

moeten gewerkt worden om de boel op te 

ruimen en te herstellen. De zee is ook al aan 

de afrasteringsmuur aan het vreten. De 

meisjes die daar verblijven vertelden dat de 

zee niet meer terugtrekt zoals vroeger. Dat 

de zee veel woeliger is als vroeger en de 

golven hoog en geweldig. Ik zie niet wat we 

nog kunnen doen. En heb er nu ook het geld 

niet voor om daar bezig te zijn. Om dikke 

tranen te huilen bij het zien dat we hard 

gewerkt hebben voor… niets. Maar 

ondertussen is daar nu ook dag en nacht 

stroom en zullen we de lift weer werkzaam 

krijgen. Dus toch iets positief, maar iets wat 

niet kan opwegen tegen wat ons in de 

toekomst te wachten staat….”  

 

Erg jammer, de gehandicapte kinderen 

hebben hier jaren heerlijk kunnen spelen en 

kregen therapie waarbij gebruik werd 

gemaakt van de mogelijkheden van het 

zoute water. Door de veranderende 

klimatologische omstandigheden maar 

vooral ook tengevolge van de veranderingen 

veroorzaakt door allerlei vulkanische 

activiteiten waardoor ook het eiland is 

gekanteld, wordt de zee op deze plaats 

steeds wilder en onberekenbaarder. Na 

verloop van tijd zal het hele project inclusief 

de kustweg, door de zee worden opgeslokt.  

Nieuw zwembad in Nangahure. 

Op het terrein achter het kindertehuis voor 

de gehandicapten in Nangahure komt, met 

medewerking van de Wilde Ganzen en de 

NCDO, een zwembad. Dit moet gaan 

dienen als vervanging van het 

hydrotherapiecentrum. Het bad zal gevuld 

worden met zeewater, zodat ook hier weer 

de opdrijvende kracht van het zeewater bij 

de therapie gebruikt kan worden. De bouw 

heeft flinke vertraging opgelopen vanwege 

de aanhoudende hevige regens van de 

laatste maanden, maar zal binnenkort in 

gebruik genomen kunnen worden. 

 

Waterzuivering in gebruik genomen.  

Het drinkwater uit de openbare waterleiding 

of aangevoerd via de tankwagen is erg hard. 

Dat is niet alleen ongezond maar zorgt er 

ook voor dat de waterleidingen in allerlei 

apparatuur dicht slibben. 

Via de Stichting Harapan kreeg mama 

België fondsen van de Rabobank van 

Wintelre. De eerste installatie is inmiddels 

geïnstalleerd in Nangahure en functioneert 

heel goed. De volgende installatie zal in 

Wolefeo komen.  

In de dessa waartoe Nebe behoort, wordt 

momenteel waterleiding aangelegd. We 

zullen een watertoren bouwen, waardoor het 
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kindertehuis dan stromend water heeft. Hier 

zal de derde zuiveringsinstallatie op 

aangesloten worden.  

 

Nog een kleine ramp. 

Tijden de begrafenis van mama Din genoot 

mama België van haar welverdiende 

vakantie bij haar familie in België. Weer 

terug op Flores, vertelde Grasi (de 

hoofdleidster), dat ze een varken 

geschonken had.  Immers een feest of een 

begrafenis gaat altijd vergezeld van een 

uitgebreide maaltijd. Vaak steken de 

mensen zich hiervoor diep in de schulden.  

“…en val niet om.. de chauffeur en zijn 

hulpje moesten het varken uit de stal gaan 

halen en hebben zich vergist van varken en 

een zeug die hoog zwanger was en zes 

jongen droeg hebben ze meegenomen en de 

keel overgesneden en toen ze de buik open 

deden kwamen ze tot de vaststelling dat ze 

zes mooie jongen droeg. Als dat weer geen 

ramp is!!...” 

 

Frans Colson overleden. 

Op 16 augustus 2011 overleed Jan Colson, 

broer van mama België. Jan was al enkele 

jaren aan het sukkelen met zijn gezondheid. 

Hij werd 78 jaar. De familie zorgde er voor 

dat Jeanne bij de uitvaart aanwezig kon zijn. 

Jan werd op 24 augustus in Aalten 

gecremeerd. Wij wensen echtgenote 

Yvonne, mama België en haar hele familie 

veel sterkte toe. 

 
Horst, 30 augustus 

Lies Dinnisse, secretaris. 


