
 

Bankrekeningnr. NL56 INGB 0006 4637 71 

  

Stichting Nativitas 
 

Secretariaat: Lies Dinnissen -Wanten, 

 Gebroeders Douvenstraat 18, 5961 DR Horst, tel. 077-3983493 

e-mail: thdin@kpnmail.nl 

Website: www.kinderenvanflores.nl 
 

Nieuwsbrief september 2006. 
 

 

Belgische ambassadeur op bezoek. 

Op 15 september 2016 bracht de 

ambassadeur van België in Indonesië een 

exclusief bezoek aan mama België. Hij en 

zijn gevolg lieten zich uitgebreid 

informeren over de activiteiten van mama 

België. Hij stak zijn bewondering niet 

onder stoelen of banken. Vooral het feit 

dat mama België zich al 42 jaar, in alle 

bescheidenheid inzet voor de armsten der 

armen in deze onderontwikkelde uithoek 

van het 

Indonesische rijk 

en daardoor al 

bijna 4500 

kinderen een 

menswaardig 

bestaan heeft 

kunnen geven. 

 

Nativitas heeft 

CBF erkenning. 

Al sinds jaar en 

dag is Stichting 

Nativitas door de 

belastingdienst erkend als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI-instelling). 

Hierdoor kunnen giften afgetrokken 

worden van de inkomstenbelasting.  

Sedert 1 juli 2016 is stichting Nativitas 

ook door Centraal Bureau Fondsenwerving 

erkend als goede doelenstichting. Dat 

betekent dat Nativitas voldoet aan de door 

de sector opgestelde normen en door het 

CBF is getoetst op “missie, 

maatschappelijke waarde, middelen, 

activiteiten, organisatie, doelrealisatie, 

governance, verantwoording en omgang 

met belanghebbenden”. We zitten hierbij 

in de "kopgroep" van de ruim 

driehonderdvijftig erkende goede doelen 

van de nieuwe regeling CBF 

 

Hulpproject Nangehure (Maria Stella 

Maris) gaat niet door. 

Elk jaar proberen we als stichting Nativitas 

ten minste één van de grote problemen 

waar mama België en haar staf jaarlijks 

mee te kampen hebben op te lossen. We 

hadden ons dit jaar gefocust op het 

oplossen van 

waterover- 

last in Nan- 

gehure. 

 

Tegenover 

het 

kindertehuis 

is een 

heuvelrug. 

Vanuit hier 

stroomt de 

rivier Hure 

naar de zee 

en vormt ongeveer de grens met het 

kindertehuis. 

De Hure is een droge rivier, ongeveer 3 

meter breed en ondiep, maar bij de 

monding is dit wel meer dan het dubbele. 
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Er is enkel water in de rivier als het regent. 

Dan stroomt het water van de heuvels en 

sleurt alles, grond en huisvuil, mee naar de 

zee. Dit leverde nooit echte problemen op, 

totdat de regering 400 gezinnen huisvestte 

tegen de berghelling. In het begin kon de 

rivier nog alles verwerken want de mensen 

hadden compleet niets om weg te werpen. 

Maar jaar na jaar werd het erger. De 

bevolking werpt nu niet alleen het 

keukenafval in de rivier, maar alles wordt 

in de rivier gedumpt: plastic flessen, 

dozen, kapotte stoelen, emmers, afbraak 

van bamboehuizen, verroeste 

dakbedekking enz. Na maanden droogte 

ligt de Hure vol met rotzooi. Als de 

regentijd begint is de kracht van het water 

zo groot dat alles mee gesleurd wordt naar 

zee. De Hure is de natuurlijke grens van 

het terrein waar het keukencomplex met 

bergplaatsen voor voeding en materiaal, 

een klein studielokaal, de therapiezaal voor 

onze gehandicapte kinderen en de eetzaal 

voor de kinderen zich bevindt. Verder 

loopt de rivier dwars door het speelplein 

van de kinderen van het tehuis. Telkens als 

het regent loopt de overvloed van water de 

gebouwen binnen en staan deze gedurende 

enkele uren onder water tot het geleidelijk 

blijft zakken om daarna een hoop van 

vuilnis achter te laten. Samen met mama 

België hadden we bij de regering om hulp 

aangedrongen. De regering stelde een 

serieus onderzoek in en zegde hulp toe en 

deed opmetingen, maar zoals we al vaker 

meemaakten hoorden we niets meer. We 

gingen maar navraag doen: dit jaar zou het 

niets meer worden, want het geld was op! 

Maar misschien neemt de regering het 

project op in de volgende begroting. 

Jammer, want de overlast is groot en het 

probleem is te groot om het zonder de hulp 

van de regering  (en hun machines) op te 

lossen.  Ze zullen het in Nangahure ook 

nog wel een jaartje overleven, maar we 

zullen bij de heren zeker weer aankloppen 

om gehoord te worden. 

 

Project 2016. Resurexio in Lekebai. 

We besloten een ander probleem op te 

gaan lossen. Ook langs het kindertehuis in 

Lekebai stroomt een rivier.  Telkens als 

deze buiten zijn oevers treedt, moet het 

personeel dubbel waakzaam zijn voor de 

kinderen. Het kindertehuis heeft al 

meerdere keren gevraagd om een 

afrastering te plaatsen rond de tuin en 

grond van hun kindertehuis, omdat ze 

voortdurend last hebben van de varkens 

die in hun tuin alles komen opvreten wat 

geplant is. Een afrastering biedt ook een 

oplossing voor het schoonhouden van het 

terrein. Elke marktdag in het dorp maken 

de mensen, wegens het gebrek aan 

openbare toiletten, gebruik van de 

beschutting van de tuin van het tehuis. En 

nu we dan toch bezig zijn willen we ook 

het tehuis zelf en vooral het 

personeelsgedeelte opknappen. Hier is al 

26 jaar niets meer aan gebeurd. Tevens 

wordt dan de gehele elektrische installatie 

vervangen en worden de sanitaire 

voorzieningen uitgebreid met enkele 

toiletten en wasgelegenheden. We hebben 

het gehele project voorgelegd aan de Wilde 

Ganzen en hopen dat die ons willen helpen 

door een deel van de benodigde € 33.000 

bij te dragen. Als zij het project accepteren 

zullen zij 50% van de kosten toevoegen 

aan het bedrag dat we zelf bij elkaar 

brengen. 
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Twee steunpilaren van Stichting Nativitas overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 juli 2016 overleed Hub van Heugten op 76 jarige leeftijd. Op 19 september 2016 

overleed Fien van den Munckhof-Kersten. Zij werd 82 jaar. Beide verrichtten zij veel hand- 

en spandiensten voor onze stichting. Zij waren stuwende krachten achter de jaarlijkse 

speculaasactie met het Citaverde College. Hub en Fien waren niet alleen vrijwilligers die veel 

werk verzetten, maar ook echte ambassadeurs. Zij hadden een zeer speciale band met mama 

België op Flores die meerdere malen bezochtten.  

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2015 over de kindertehuizen van Nativitas in het district 

Sikka- Maumere-Flores-Indonesië. 

 

 

21 september 2016.  

Lies Dinnissen, secretaris. 

 

 

Totaal aantal nieuw opgenomen kinderen in 2015 en hun problemen. 
Nieuw opgenomen 

kinderen 

Ouders overleden Vader 

overleden 

Moeder 

overleden 

Financiële 

problemen 

Ziek of 

met 

beperking. 

66 1 19 2 43 1 

 

Totaal aantal kinderen in de tehuizen in 2015. 
Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

148 148 147 149 150 149 134 152 164 158 152 149 

 

Totaal aantal personeelsleden en pleegmoeders in de tehuizen in 2015. 
54 45 44 44 42 49 43 42 47 44 39 37 

 

Totaal aantal kinderen dat in de tehuizen werd opgevangen en verzorgd vanaf de 

oprichting. 
Plaats Tehuis Oprichting Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 

2013 

Jaar 

2014 

Jaar 

2015 

Watublapi Nativitas Okt 1975 1021 1025 1028 1034 1048 

Lekebai Resurexio Jun 1980 638 650 666 675 688 

Wolofeo Assumptio Aug 1980 853 868 875 887 897 

Nebeblawuk M. Visitatie Mei 1989 364 380 406 414 425 

Nebe Wair Mitak St.Theresia Juli 1993 528 556 564 574 589 

Nangahure Stella Maris Feb 1996 593 603 627 636 639 

Totaal aantal kinderen opgenomen  3997 4082 4166 4220 4286  

Aantal schoolgaande kinderen. 
Tehuis Kleuterschool  Lagere school Middelbare school Speciaal onderwijs 

     lager hoger   

 Jongens Meisjes Jongens Meisjes  Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

Nativitas 1 1 5 2  2   

Resurexio  1 3 2  1   

Assumptio 3 2 7 7  1 1  

Maria Visitatie   3 9  1   

St. Theresia         

Maria Stella Maris 2 2 7 9 1    

Totaal 6 6 25 29 1 5 1  

 

Aantal kinderen dat na hun verblijf  in 

een tehuis weer gezond naar huis kon. 

Aantal in een thuis overleden kinderen. 

Tehuis Gezond naar huis  Overleden    

 Jongens Meisjes  Jongens Meisjes    

Nativitas 4 3       

Resurexio 7 9       

Assumptio 4 6       

Maria Visitatie 9 5       

St. Theresia 0 17       

Maria Stella Maris 8 2  1 2    

Totaal 32 42  1 2    


