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Nieuwsbrief december 2017. 
 

Normaal gesproken ontvangt U om deze 

tijd een persoonlijke kerst- en 

nieuwjaarswens van mama België. Dit 

jaar is het haar niet gelukt deze gewoonte 

in stand te houden. Vier weken geleden 

viel zij namelijk en brak haar pols. Ook 

haar traditionele jaaroverzicht zal op een 

later tijdstip volgen. Op het moment gaat 

het weer vrij goed met haar.  

Langs deze weg wenst zij u een zalig 

Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Wij 

als Stichting Nativitas sluiten ons daar 

natuurlijk bij aan. 

 

Bestuurswisseling. 
In september vond er een 

bestuurswisseling plaats. Twee 

bestuursleden traden af en drie 

bestuursleden kwamen er bij: Youri van 

Vessem, en Angelique Philipsen  beiden 

21 jaar, hovenier en oud-leerling van het 

Citaverde College in Horst en Arnold 

Jacobs 76 jaar en gepensioneerd 

gemeenteambtenaar. 

Youri bezocht in  

2009 met enkele 

andere leerlingen van 

het Citaverde 

College mama België 

op Flores en bleef 

sindsdien nauw 

verbonden met onze 

stichting. In 2017 

bezocht hij Flores 

weer, nu met 

Angelique Philipsen 

en onze voorzitter en 

secretaris. 

 

Met name Arnold 

was al jarenlang een 

toegewijde 

medewerker van onze 

stichting. Het was dan 

ook een grote slag 

voor ons persoonlijk, 

alsook voor de 

stichting toen op 18 

december 2017 het 

bericht kwam dat Arnold plotseling was 

overleden aan een ge-scheurd aneurysma. 

Arnold was in 2005 met ons naar Flores 

geweest en had daar het ‘Flores virus” 

opgelopen. Zijn laatste actie voor mama 

België was op 23 december in de kerk van 

Meerlo, tijdens zijn herdenkingsdienst. 

Met waardering en dankbaarheid denken 

wij terug aan zijn tomeloze inzet. Wij 

wensen Koos en haar kinderen de kracht 

en de sterkte nodig voor het verwerken van 

dit verlies en danken ook hen voor hun 

inzet voor Flores. 

 

Speculaasactie 2017. 
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven hebt 

kunnen lezen was het internaat Maria 
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Theresia in Nebe Wair Mitak dringend aan 

renovatie en modernisering toe. Op 

verzoek van mama België  hebben we 

besloten de jaarlijkse speculaasactie van 

het Citaverde College en stichting 

Nativitas voor dit doel te bestemmen. De 

aftrap voor de actie werd gegeven door 

Youri van Vessem, onze kersverse 

penningmeester en de leerling van het 

Citaverde College die bij het bezoek van 

de school aan Flores in 2008 door de 

Mexicaanse griep een week in quarantaine 

lag in het ziekenhuis van Maumere. 

Tevens verzekerden we ons van de 

medewerking van Stichting Harapan en de 

Vastenactie in Rotterdam. Ook de Wilde 

Ganzen hebben weer een bijdrage 

toegezegd. Door allerlei oorzaken, waar-

van de griep er een was, verliep de 

verkoop van de speculaas niet zo 

voorspoedig als anders, de actie is echter 

nog niet afgerond.  

 

Actie Melvin. 
Zoals we al vermeld hebben is de 10 jarige 

Melvin uit Esch enkele maanden geleden 

met zijn derde knuffeldierenactie gestart. 

Hij verzamelt zelfgemaakte knuffels en 

verkoopt die op markten in allerlei 

plaatsen in het land. Hij heeft al een actie 

gehouden voor kinderen in Nepal en Syrië. 

Zijn derde actie is voor de speeltuin van 

ons kindertehuis Maria Stella Maris in 

Nangehure. Omdat Melvin het volgend 

jaar naar het voortgezet onderwijs gaat is 

dit voorlopig zijn laatste actie. Voorlopig 

heeft de actie al meer dan € 1400 

opgebracht. 

 

Ontwikkelingswerk is frustraties 

verwerken. 
Zes jaar geleden (2011) kwamen we in het 

zorgcentrum Stella Maris in Nangehure 

Dolfina tegen. Dolfina had een darm-

operatie ondergaan en een stoma gekregen. 

Ze woonde met haar vader, afgescheiden 

van de rest van de kinderen, in het 

zorgcentrum in een aparte kamer, vlak bij 

de keuken. Dolfina was zwak en het stoma 

had veel verzorging nodig. Vier jaar lang 

werd Dolfina verzorgd voordat ze naar 

huis terug kon.  

 

In oktober 2017 brachten de ouders het 

meisje weer terug naar het kindertehuis, 

totaal ondervoed en verzwakt. Het kind, 17 

jaar, was graatmager en woog nog slechts 

20 kg. Mama België was boos, verdrietig 
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en teleurgesteld. De ouders hadden niet 

gezien, dat het kind te weinig at, te weinig 

lustte en helemaal ondervoed raakte.  

Ze vonden dat het kind weer naar het 

ziekenhuis moest, maar daar hadden ze 

natuurlijk geen geld voor. Mama België 

weet wel een oplossing dachten ze 

blijkbaar ….  

 

Toen wij in oktober 2017 aankwamen, lag 

Dolfina al enkele dagen in het ziekenhuis. 

Volgens haar dokter waren 3 zakken bloed 

nodig. “Geen punt,” zou je zeggen, “doe 

maar”, maar in Indonesië en zeker op 

Flores gaat dat anders. Je moet zelf voor 

het bloed zorgen en bovendien moet je de 

behandeling en de artsen in het ziekenhuis 

vooraf betalen. De ouders kunnen dat 

natuurlijk niet. Ouders en familie durven 

in dit geval bovendien geen bloed te geven, 

zij zijn bang dat ze dan dood gaan! Het 

ziekenhuis heeft geen bloed, dan maar naar 

het Rode Kruis, dit heeft ook geen bloed! 

En nu? Dan maar naar de kazerne! 

Gelukkig blijken hier 2 jonge soldaten, 

voor een goede maaltijd, elk een zak bloed 

te willen afstaan. De derde zak wordt 

gevonden bij een priesterstudent in het 

priesterseminarie. We zijn nu wel 4 dagen 

verder! Nu kan de transfusie gegeven 

worden.  

 

Dolfina knapt zienderogen op en kan na 4 

dagen weer opgenomen worden in het 

zorgcentrum in Nangehure (met haar zus). 

Ze moet streng dieet houden: pap, zonder 

zout en niet pittig…..  

Hoe ziek het kind echter ook is, ze wil 

geen pap eten en laat onrijpe mango’s 

plukken door haar zusje en eet die met veel 

kruiden op. In de keuken laat ze zout stelen 

voor in de pap. Natuurlijk gaat dat mis en 

moet ze weer naar het ziekenhuis. Daar 

heeft de vader haar stiekem meegenomen 

en is weggelopen. 5 December 2017 kwam 

het bericht dat ze is overleden …. 

 

“Nog onbekend is wat we aan het 

ziekenhuis moeten betalen…. Al onze 

jarenlange inspanningen zijn tevergeefs 

geweest…. Misschien is de familie blij dat 

ze van Dolfina af is….?” verzucht mama 

België  met tranen in de ogen. 

 

Nieuwe website. 

Op 1 januari 2018 ging onze geheel 

vernieuwde website on-line.  We hopen dat 

de onderwerpen die u van belang vindt nog 

sneller en beter te vinden zijn.  

Wij danken Com-Connect, dat onze vorige 

website bouwde en ons al die jaren 

sponsorde. Wij hopen op eenzelfde manier 

van samenwerking met Mindworkz, dat de 

huidige website bouwde. 

Ongetwijfeld zult u bij het surfen door de 

site nog fouten tegenkomen of ziet u zaken 

die verbeterd zouden kunnen worden. 

Meld u ons dat s.v.p., zodat we met uw 

hulp de site nog beter kunnen maken. 

Horst, 28 december 2018. 

Lies Dinnissen, secretaris. 
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