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Nieuwsbrief juni 2014. 
 
Over mama België. 

Op 7 maart vierde Mama België haar 79
ste

 

verjaardag tussen haar “snotterbellekes”. Mijn 

man en ik waren er ook bij. De staf en een 

groot deel van “haar” kinderen kwamen haar 

feliciteren in de aula van Maria Stella Maris in 

Nangehure. Voor haar hoefde het niet: “Er is te 

weinig tijd voor een viering”, was haar 

commentaar. In Nebe was veel werk aan de 

winkel in verband met de modderlawine die het 

kindertehuis beschadigd had en in Nangehure 

en Watublapi moest iets gedaan worden aan de 

overlast veroorzaakt door de aanhoudende 

regenval. Bovendien eiste de renovatie van 

Nativitas in Watublapi haar aandacht en moest 

er nog een gesprek gearrangeerd worden tussen 

mijn man en mij met de bupati om steun te 

verkrijgen van de regering voor de 

verschillende projecten! 

 

Mama België voelde zich de laatste tijd niet zo 

goed. Wegens ernstige uitdrogings-

verschijnselen 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 echter 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. Ze heeft ook een nieuw e-mailadres: 

jeannotcolson35@gmail.com. 

 

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. 
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Ze is enkele dagen later (maandag 14 april) met 

spoed geope-

reerd in het 

particuliere 

ziekenhuis in 

Kewapante aan 

een gespron-

gen blinde 

darm.  

De operatie is 

goed verlopen. 

 Ze mocht 

echter pas spreken als ze winden kon laten????. 

Ze mocht ook enkele dagen niet eten en moest 

in het ziekenhuis blijven tot de draadjes 

verteerd waren! Ze maakt het thans weer goed. 

 

Renovatie kindertehuis Nativitas in 

Watublapi 

In 2012 brachten we geld bij elkaar voor de 

renovatie van het kindertehuis Nativitas in 

Watublapi. Onlangs berichtte mama België 

hierover: .....In Watublapi schieten we flink op. 

Het Bamboehuis vlak naast het kindertehuis is 

gerenoveerd en geschilderd. In het 

personeelsgebouw liggen de vloeren, heel 

mooi. Nu zijn ze de dakgoot aan het herstellen. 

De constructie moest helemaal ontmanteld 

worden en er was heel veel aan herstellings-

werken aan de houtconstructie die was rot 

vanwege de lekkages in de dakgoot. De dakgoot 

van het bamboehuis moest ook helemaal 

ontmanteld worden en daar was ook heel veel 

schade aan de houtconstructie vanwege de 

lekkages in de goot. Er wordt dus aan de twee 

gebouwen hard gewerkt maar het zal nog zeker 

een drietal maanden duren eer we klaar zijn 

met Watublapi. Jammer genoeg werd ik al 

verwittigd dat er in de maanden juli en 

augustus minder of niet  zal gewerkt worden 

omwille dat de meeste jongens dan in de tuin 

werk hebben met het plukken van de 

kruidnagels…. 

Voor een uitgebreidere tussenrapportage zie 

http://kinderenvanflores.nl/news/category/van-

mama. 

 

Modderlawine in kinderteuis Maria Visitatie 

in Nebe.. 

Toen mijn man en ik in februari  het tehuis in 

Nebe bezochten schrokken we van de ravage 

die er ruim 1 jaar na de lawine nog lag. Er was 

nog niet echt veel gebeurd. In het begin 

vanwege geldgebrek en later vanwege de nog 

steeds aanhoudende regens. Gelukkig kregen 

we 2 maanden later echter de volgende mail: In 

Nebe wordt er steeds verder gewerkt maar we 

moeten steeds weer een paar dagen stoppen 

omwille dat het blijft regenen. Er was daardoor 

een nieuwe grondverschuiving (of 

aardeverschuiving) en dus weer werk bij want 

het afgraven is voor 90 % klaar maar het 

opruimen blijft een heel groot probleem en als 

het regent is het nog erger. Ze zijn eergisteren 

weer opnieuw begonnen, moesten drie dagen 

stoppen omwille van de regen. Nebe blijft een 

zware opgave en alles wat maar enigszins kan 

tegengaan treft ons dan ook nog. Met de 
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bouwwerken kan niet begonnen worden zolang 

het puin niet opgeruimd is…. 

De aannemer en zijn personeel hebben een 

onmenselijk karwei geklaard. Het opruimen 

van de ravage begon zeer moeizaam. In eerste 

instantie waren er geen mensen te vinden die 

het werk aandurfden. Het was een moeilijk 

uitvoerbare en gevaarlijke klus. Alle 

werkzaamheden moesten met handkracht 

worden uitgevoerd. Enorme stenen met de hand 

gespleten, grote brokken met de hand op 

vrachtauto’s gehesen, enz.  Oom Dami en zijn 

mensen slaagden er echter in om de klus te 

klaren, zij het met een aanzienlijke over-

schrijding van het beschikbare budget van  

€ 30.000 (inclusief herbouw keuken). Momen-

teel wordt voortvarend aan de keermuur 

gewerkt maar de regens (in dit droge seizoen) 

zorgen steeds weer voor vertragingen. 

Voor een uitgebreide tussenrapportage 

http://kinderenvanflores.nl/news/category/van-

mama. 

 

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 

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! Maar we wachten 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 voor de plaatselijke regering moesten 

we per kindertehuis een projectvoorstel doen. 

Het werd goedgekeurd en nu gaan we 25 

miljoen (ongeveer € 1600) per kindertehuis 

bekomen. We hadden een hele boel werk, de 

verantwoordelijken uit ieder kindertehuis zijn 

nu al meer dan een week aan het rondlopen om 

alle documenten klaar te maken eer het geld 

wordt toegekend. Ze moeten telkens naar het 

kantoor van de Bapeda gaan en iedere keer 

krijgen ze weer een nieuwe opdracht en werk 

bij. Vandaag moesten ze ook weer, enkel om 

een handteken te zetten. Maandag moeten ze 

weer komen Voor wat??? Vraag het mij!!! 

De voorstellen zijn ingediend en nu maar 

afwachten! 

 

Hulp voor kinderen met een hazenlip schisis. 

Habermanflessen zijn speciale drinkflesjes voor  
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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. Tijdens haar bezoek 

aan mama België attendeerde de verloskundige 

Margot Vermazeren haar een jaar of 5 geleden 

op het bestaan van deze flesjes. De flesjes zijn 

op Flores niet te krijgen en zouden ook niet 

betaalbaar zijn. In ons land zijn ze al erg duur. 

Sedert het bezoek van Margot 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.   

 

Nieuw project. 

In Nangehure kunnen tegenwoordig woningen 

aangesloten worden op het openbare 

elektriciteitsnet. Zo ook ons kindertehuis voor 

de gehandicapte kinderen in Nangehure. De 

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 bij elkaar halen. We 

hopen hierbij weer op de hulp van de leerlingen 

van het Citaverde College in Horst, de acties 

van de Stichting Harapan en op 

medefinanciering door de Wilde ganzen. 

 

Website. 

Op onze website, kunt u ons jaarverslag 2013 

en ons beleidsplan vinden. 

http://kinderenvanflores.nl/informatie 

 

IBAN. 

Volgens Europese regels moet vanaf 1 oktober 

2014 bij geldtransacties gebruik worden 

gemaakt van het zg. IBANnummer. Het 

IBANnummer van Stichting Nativitas is:  

NL56 INGB 0006 4637 71. 

 

Lies Dinnissen Secretaris.
 

 


