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Nieuwjaarswens. 
Normaal gesproken ontvangt U om deze tijd 

een persoonlijke nieuwjaarsbrief van mama 

België. Dit jaar is het haar niet gelukt deze 

gewoonte in stand te houden.  

 

Zoals altijd wordt een jaar gekenmerkt door 

goede en minder goede momenten. Het 

samenlopen van een aantal minder goede 

momenten tegen het einde van 2012 is er de 

oorzaak van dat zij niet de tijd heeft kunnen 

vinden haar kerst- en nieuwjaarswensen op 

papier te zetten. Ook haar traditionele 

jaaroverzicht zal op een later moment 

volgen. De oorzaak van de vertraging is de 

verzorging en het overlijden van Lucia onze 

fysiotherapeute en de aardverschuiving bij 

het tehuis in Nebé ten gevolge van het 

aanhoudende noodweer. 

 

Zij heeft ons gevraagd u het volgende mee te 

delen: We danken u  heel gemeend voor de 

hulp welke we mochten ontvangen, voor de 

vele contacten via mails, telefoon en scype. 

Voor de bezoeken welke we mochten 

ontvangen, kortom voor alles waarvoor we 

dank verschuldigd zijn. We wensen u dan 

ook graag een jaar van voorspoed, geluk en 

zegen. Vooral een goede gezondheid en 

vreugde in uw werk en dagelijkse 

bezigheden. We wensen u vrede voor uzelf, 

uw familie en allen die u dierbaar zijn. 

 

In memoriam Ibu Lucia. 
Jarenlang heeft Ibu Lucia met grote 

toewijding als fysiotherapeut onze 

gehandicapten verzorgd. Begin 1998 

verdacht mama België haar van 

borstkanker en wist haar na lange tijd te 

overreden naar de dokter te gaan. Deze 

stelde borstkanker met uitzaaiingen vast. 

Na de operatie moest bestralingen of 

chemo behandeling volgen. Voor deze 

behandelingen zou ze het eiland moeten 

verlaten en naar Java gaan. Ibu Lucia 

voelde zich goed en weigerde dit. Ze zette 

haar werk gewoon voort. De kanker 

woekerde echter ook voort en ze werd 

steeds zwakker. Ze gaf de voorkeur aan 

behandeling door de lokale medicijnman. 

Ze werkte tot ze echt niet meer kon. Later 

trok ze zich terug in haar huisje naast het 

kindertehuis in Nangehure. Na enige tijd 

wilde ze terug naar de kampong, naar 

haar familie, maar die weigerde haar op te 

vangen. Natuurlijk werd ze in “haar” 

kindertehuis te Nangehure opgenomen. 

Daar werd ze het laatste half jaar door 

mama België en ibu Grasi persoonlijk 

behandeld.  In de ochtend van 7 januari is 

Lucia overleden.                 
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Zonder hulp en zegen van hierboven zullen 

onze wensen niet in vervulling gaan. 

Daarom bidden we dagelijks met onze 

kinderen voor u allen, alsook voor uw vele 

intenties die wij niet kennen. We bidden 

opdat het jaar 2013 voor u een gezegend 

jaar moge zijn. 

Het bestuur van Stichting Nativitas sluit zich 

heel graag aan bij de wensen van mama 

België en haar personeel. 

 

Actie Citaverde College Horst. 
De jaarlijkse speculaasactie van het 

Citaverde College was dit jaar bedoeld voor 

de renovatie van ons kindertehuis in 

Watublapi. Dit is het eerste tehuis dat door 

mama België werd opgericht (in 1974). Het 

tehuis werd door de tsunami in 1993 zwaar 

beschadigd en is slechts provisorisch 

herbouwd. Met de renovatie is een bedrag 

van € 50.000 gemoeid. De Wilde ganzen 

heeft het project goedgekeurd en zal 55% 

meefinancieren. Het zal een 

meerjarenproject worden. De wethouder 

kocht de eerste pakken. Er werden tijdens de 

actie in november en december 7450 pakken 

speculaas verkocht.  

 

Harapan. Speculaasactie in Best. 

 
Ook de stichting Harapan uit Best heeft zich 

weer ingezet voor Watublapi en een 

speculaasactie opgezet, die ook daar de 

medewerking van de gemeente had. De 

burgemeester kocht de eerste pakken. 

        

Benefietmaaltijd. 
Vlak voor Kerst organiseerde het Citaverde 

College samen met Stichting Nativitas een 

benefietmaaltijd in de aula van het college. 

Onder het genot van lokaal en Indonesisch 

entertainment werd een Indonesische 

maaltijd geserveerd in een zeer 

aantrekkelijke ambiance. Er waren 150 

betalende bezoekers.  

De opbrengst van de speculaasacties en de 

benefietmaaltijd inclusief de 

medefinanciering van de Wilde ganzen is 

bijna € 20.000. 

 

Actie in Rotterdam. 
Ook in Rotterdam wordt op dit moment 

weer een actie voorbereid. Hans en Marian 

Schouten hebben jaarlijks een speciale 

vastenactie. Dit jaar zal die op een wat 

andere lijst geschoeid zijn, omdat de 

traditionele rommelmarkt er geen deel meer 

van uitmaakt, maar het zal zeker weer een 

bijzondere actie worden.  

 

Aardverschuiving bij Nebé. 
In december vond er een aardverschuiving 

plaats achter het kindertehuis in Nebé. De 

nog door de vorige eigenaar van het gebouw 

gerealiseerde keermuur begaf het onder de 

druk van het water en de modder van de 

berghelling. Grote brokken van de muur en 

zand en stenen liggen tegen het tehuis aan. 

In januari vond er een tweede 

aardverschuiving plaats. De situatie is erg 

bedreigend voor het tehuis. Omdat het al 

weken regent en stormt is het niet mogelijk 

te beginnen met het opruimen. Pas als de 
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bodem weer opgedroogd is kan heel 

voorzichtig met de 

opruimingswerkzaamheden worden 

begonnen. Een gevaarlijk karwei, dat geheel 

handmatig zal moeten worden uitgevoerd, 

want machines (zo die al voorhanden zijn) 

kunnen er niet bij. Het is ook een kostbaar 

karwei. Laten we hopen dat er geen 

ongelukken gebeuren en het gebouw niet 

scheurt. 

 

Benefietwandeling. 
Gemotiveerd door de film van L1mburg 

Helpt (www.l1.nl/video/limburg-helpt-13-

okt-2012#.UPV3PCd2TX8) en door de 

berichten over de aardverschuiving in Nebé 

hebben Cécile Peeters en Piet van den 

Munckhof, ambtenaren bij de 

gemeente Horst aan de Maas het plan 

opgevat een benefietwandeling te 

organiseren nabij Blerick. Het is de 

bedoeling dat met de opbrengst noodhulp 

wordt verleend voor Nebé. De wandeling is 

7,5 km en vindt plaats op zaterdag 23 maart. 

Men kan zich inschrijven door € 10 te 

storten op actierekening 102272964 tnv St 

Nativitas onder vermelding van “Wandeling 

voor Flores”.  De inschrijving is voor 

iedereen open. Het inschrijfgeld is inclusief 

een kop koffie met padancake bij vertrek en 

een kop soep na afloop. Meer informatie 

verschijnt binnenkort op onze website 

www.kinderenvanflores.nl. 

 

Operaties in Cancar. 
Het artsenteam uit Australië dat jaarlijks zijn 

vakantie in Cancar doorbrengt met het 

uitvoeren van “lopende band operaties”, 

heeft 9 van onze kinderen geopereerd aan 

een gespleten bovenlip (hazenlip). In 

december zijn 2 kinderen met hun moeder 

naar Surabaya vertrokken voor verdere 

behandeling. Ook Erni, een van de leidsters, 

ging mee voor het repareren van haar brace. 

 

Medische zorg op Flores. 
Een vroedvrouw, die zelf in het ziekenhuis 

werkt, brengt met de grootste spoed haar 

moeder, die de symptomen van een 

hartinfarct heeft, naar het ziekenhuis. De 

dokter stelt zijn diagnose en geeft haar 

maagtabletten. “Nee, nee dokter. Ze heeft 

geen maagklachten, maar hartproblemen.” 

Moeder krijgt echter maagmedicatie en 

pijnstillers. De vroedvrouw blijft aandringen 

de vrouw zuurstof toe te dienen. Na vijf uur 

krijgt ze haar zin, maar…er is geen zuurstof. 

Nadat er zuurstof is gehaald, blijkt er geen 

aansluitslang te zijn. Als uiteindelijk de 

zuurstof is aangesloten sterft moeder in de 

armen van haar dochter. Moeder heeft geen 

dokter gezien, ook niet nadat de dochter de 

dokter meerdere malen heeft gezegd dat de 

maagmedicatie en de pijnstillers niet helpen. 

De dokter is niet eens komen kijken! Er was 

zelfs geen dokter meer in het ziekenhuis…..! 
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Lies Dinnissen, secretaris. 

                                             JAARVERSLAG 2012 VAN DE KINDERTEHUIZEN VAN NATVITAS IN HET DISTRICT SIKKA 

             AANTAL NIEUWE KINDEREN DIE IN 2012 WERDEN OPGENOMEN EN VERZORGD  

  aantal nieuwe 0uders vader   moeder  Financiële verwaar- ziek of 

  kinderen 20 0verleden 0verleden overleden Problemen 

loosd 

kind handicap 

Nativitas 4   3   1     

Resurexio 12   5   5   2 

assumptio 15 1 1   13     

M.Visitatie 16   3 4 7   2 

St.Theresia 28       28     

MStellamaris 10       7 1 2 

  85 1 12 4 61 1 6 

AANTAL KINDEREN +PERSONEEL +PLEEGMOEDERS PER TEHUIS EN PER MAAND GEDURENDE 2012 

PLAATS TEHUIS JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Watublapi Nativitas 29 29 28 27 27 24 24 18 18 12 11 11 

Lekebai Resurexio 23 25 25 26 26 26 25 25 25 26 26 23 

Wolofeo Assumptio 33 29 27 27 26 26 26 22 22 21 21 21 

Nebeblawuk M.Visitatie 25 22 24 28 30 30 22 21 21 23 18 18 

Neb.w.Mitak St.Thersia 37 37 37 36 36 36 18 45 45 45 42 41 

Nangahure M.Stella Maris 41 41 42 42 40 40 40 38 36 36 36 34 

Aantal kinderen per 

maand   188 183 183 186 185 182 155 169 167 163 154 148 

PERSONEEL +PLEEGMOEDERS                         

Watublapi Nativitas 11 11 10 10 11 11 11 9 9 7 7 7 

Lekebai Resurexio 6 7 8 8 8 6 6 6 11 7 7 6 

Wolofeo  Assumptio 8 11 14 14 16 12 9 8 8 8 8 8 

Nebeblawuk M.Visitatie 9 8 12 12 12 10 9 7 5 5 4 4 

Neb.W.Mitak St.Theresia 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nangahure M.Stella Maris 18 22 23 21 25 21 23 25 23 22 16 16 

Aantal personen per maand 244 246 254 256 260 245 216 227 226 215 199 192 

Al deze  personen (kinderen, personeel en pleegmoeders) zijn voor logement, voeding en  

geneeskundige zorgen ten laste van  

Stichting "NATIVITAS" Nederland en VZW "De kinderen van Flores" Belgie 

 AANTAL KINDEREN  IN ONZE TEHUIZEN VERZORGD VANAF OKT 1975  TOT 31 DEC.2012               

PLAATS TEHUIS BEGONNEN   Jaar 2008 jaar 2009 Jaar 2010 Jaar 2011 

30-12-

2012 

Watublapi Nativitas Okt.1975 989 994 1005 1021 1025 

Lekebai Resurexio Jun. 1980 580 598 631 638 650 

Wolofeo Assumptio Aug.1980 803 824 834 853 868 

Nebeblawuk M.Visitatie Mei.1989 310 319 342 364 380 

Neb.W.Mitak St.Theresia Juli.1993 476 498 518 528 556 

Nangahure M.Stella Maris Feb.1996 542 563 578 593 603 

TOTAAL AANTAL KINDEREN OP 30 nov12 3700 3796 3908 3997 4082 

        


