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1. Voorwoord
Stichting Nativitas is opgericht met maar één doel voor ogen: het ondersteunen van de
kindertehuizen op Flores in Indonesië van Marie Jeanne Colson en wijlen pater
Schouten. In de praktijk betekent dit fondsen vergaren voor onderdak, voeding,
medische zorg en opleiding voor kinderen met problemen in de ruimste zin van het
woord. Dit met de bedoeling om de kinderen een zelfstandig bestaan te geven.
Op 17 februari 1993 is de Stichting Nativitas opgericht naar aanleiding van de gevolgen
van de tsunami van december 1992. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een poging om
geld bij elkaar te brengen om de grootste schade te herstellen is uit uitgegroeid tot een
kleine maar krachtige stichting met een stabiel bestuur en tal van vrijwilligers.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe Stichting Nativitas in 2012 fondsen heeft verkregen
en welke projecten zijn uitgevoerd. De volledige financiële verantwoording is separaat
bijgevoegd.
Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden voor de bijdragen die wij
hebben ontvangen en de mooie ervaringen die wij hebben gehad.
Bestuur en vrijwilligers Stichting Nativitas.
Theo Dinnissen,
Voorzitter.
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2. Organisatie
Doelstelling
De doelstelling is het liefdevol opvangen van kinderen met een probleem. Dat kan zijn een
ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek, een kind met één of geen ouder. Elk kind wordt in
principe opgenomen met een (pleeg)moeder en wordt zo snel mogelijk weer teruggeplaatst in
zijn eigen woonomgeving. Onder bepaalde omstandigheden worden ook volwassenen geholpen.
Gehandicapten worden opgevangen in een speciaal daarvoor ingericht tehuis. Voor meisjes die
na de lagere school willen doorstuderen is er een internaat. Opname geschiedt tegen een
minimale bijdrage die afhangt van de draagkracht van de familie. Gehandicapten kunnen
beroepsonderwijs volgen: naaister, timmerman of lasser.
Visie
De achterliggende visie bij deze doelstelling is dat er veel kinderen in het werkgebied van
mevrouw Colson vanwege de armoede en vaak ondanks de goede zorgen van ouders of
verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of
verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden voor medische zorg of
onderwijs. Er is voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar zoals
wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen zijn enkel
gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven de armoede waarin zij zijn grootgebracht.
Werkwijze
Stichting Nativitas probeert zoveel mogelijk kinderen in kansarme situaties binnen haar
werkgebied te ondersteunen door aandacht te besteden aan het helpen scheppen van een
thuissituatie, waarin meer tijd en aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind en het
ondersteunen van onderwijsmogelijkheden. Dit tot het moment dat hij of zij een beroep kan
gaan uitoefenen dat hem of haar helpt zelfstandig uit de armoede te ontsnappen waarin het kind
is grootgebracht.
Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Theo Dinnissen vanaf 17-02-1993. Gepensioneerd hoofd milieudienst.
Secretaris:
Lies Dinnissen vanaf 17-02-1993. Gepensioneerde onderwijzeres.
Penningmeester:
Hub Berkers vanaf 28-1-2011. Manager bij een internationale bank.
Bestuurslid:
Jan Schoeber vanaf 28-1-2011. Directeur van een groothandel.
Naast de bestuursleden zet ook een grote groep vrijwilligers van wisselende samenstelling zich
in voor onze stichting.
Helaas moeten we melden dat onze voormalige penningmeester, mevrouw Ria Schaminee, op
13 september 2012 is overleden. Mevrouw Schaminee was penningmeester vanaf de oprichting
op 17 januari 1973 tot 28 januari 2012.
3. Fondsenwerving.
Inkomsten
De inkomsten van Stichting Nativitas komen uit de maandelijkse bijdragen van een groep vaste
donateurs en een groot aantal incidentele donateurs die bijvoorbeeld doneren omdat zij tijdens
vakantie een van de kindertehuizen van mama België op Flores bezocht hebben of geld
verzameld hebben bij een speciale gelegenheid, zoals een jubileum, een bijzondere verjaardag of
anderszins. Deze gelden worden meestal besteed aan voeding, medicijnen en schoolgeld van de
kinderen.
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Voor speciale projecten zijn grote bedragen bijeengebracht door onder andere de vastenactie
van de Missiegroep H. Kruisvinding uit Rotterdam, de Speculaasactie 2012 door de leerlingen
van het Citaverde College uit Horst, een benefietmaaltijd in de aula van het Citaverde College,
een sponsorloop van 2 ambtenaren van Horst aan de Maas en andere acties. De Stichting
Harapan uit Best leverde ook een substantiële bijdrage aan Speculaasactie 2012.
Subsidie.
In 2012 hebben we samen met het Citaverde College uit Horst een speculaasactie gehouden en
een benefietmaaltijd georganiseerd. De opbrengst van beide acties is bestemd voor de renovatie
van het kindertehuis in Watublapi. Hiervoor hebben we medefinanciering aangevraagd bij de
Wilde Ganzen. Zij zullen de netto-opbrengst van de actie met 55% verhogen.
4 Voorlichting.
Zoals altijd besteedden we veel aandacht aan bewustwordingactiviteiten en voorlichting. Drie
keer verscheen een Nieuwsbrief in een oplage van 380 stuks. Deze is verzonden naar alle
sponsors en uitgedeeld aan geïnteresseerden op markten en bij andere gelegenheden. Ook zijn
honderden algemene informatiefolders verstrekt aan belangstellenden.
Natuurlijk besteedden ook de uitvoerders van de acties voor de projecten veel aandacht aan het
verschaffen van informatie en voorlichting.
In maart gingen de voorzitter en de secretaris naar Flores. Dit bezoek was enerzijds om de
besteding van de sponsorgelden te kunnen verantwoorden en anderzijds ter begeleiding van de
documentairemaker Marijn Poels. Marijn Poels maakte in opdracht van L1mburg Helpt een
documentaire over het project. Deze documentaire ging op 9 september in première in het
Forum Theater in Sittard en werd diverse malen uitgezonden op L1 TV.
Op het Citaverde College stonden in het najaar enkele weken de lessen in het teken van
ontwikkelingssamenwerking i.c. van ons project op Flores. Dit ter voorbereiding van de
jaarlijkse speculaasactie. Aan deze actie werd door de lokale mediabladen, televisie en radio,
ruime aandacht besteed, waardoor in het kader van bewustwording enkele honderdduizenden
mensen werden bereikt.
In Rotterdam werd veel informatie verschaft over het doel en de achtergronden van het project
via de kansel van de kerken in de parochie van de Heilige Drie-eenheid en via de
parochiebladen. Ook besteedde de krant in de regio Rotterdam Oost aandacht aan het doel van
de acties, evenals de regionale radio en televisie.
Bestuursleden en vrijwilligers waren aanwezig en verstrekten informatie bij diverse
gelegenheden, zoals bijvoorbeeld bij een Pasar Malam in Eindhoven, een sportcentrum in
Nijmegen, een museum in Horst, de Scroogemarkt in Arcen, de Floresdag, de open dag en de
Kerstmarkt van het Citaverde College, de Vastenactie in Rotterdam, scholengemeenschap
Trevianum en andere.
Bij diverse gelegenheden wordt door de lokale en regionale media aandacht besteed aan
activiteiten door of namens stichting Nativitas georganiseerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan
een sponsorloop van de Venloop halve marathon,
Honderdduizenden mensen zijn in 2012 op bovenstaande wijze in de gelegenheid geweest
kennis te nemen van de situatie in Indonesië c.q. Flores.
5 Resultaten project in Flores.
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Mevrouw Colson.
De gezondheid van mama België is redelijk. Natuurlijk kan ze duidelijk merken dat ze geen 18
meer is en de lange werkdagen, die tot voor kort nog bestonden uit 20 uur werken, zijn
voorgoed voorbij. Regelmatig speelt haar elefantiasis op, hetgeen gepaard gaat met langdurige
en hevige pijnen.
Helaas overleed in 2012 onze fysiotherapeute Lucia. Deze heeft jarenlang met liefde en geduld
gehandicapte kinderen behandeld. Lucia overleed aan borstkanker.
Kinderen.
Ook de kinderen bleven niet gespaard. Verschillende kinderen werden vanwege ziekte of
handicap in het ziekenhuis opgenomen. Sommigen moesten hiervoor naar Java-Soerabaya
omdat de operatie of behandeling niet op Flores kon worden uitgevoerd. Dit gaat ten koste van
peperdure rekeningen voor transport en behandeling en niet alle kinderen overleven de
behandeling.
De kinderen die in de tehuizen verblijven gaan natuurlijk ook naar school. De problemen met de
kinderen zijn dan vergelijkbaar met hier. Er zijn daar ook de spanningen bij het al of niet
overgaan. De examenperiode is voor de staf en de pleegouders net zo spannend als voor de
kinderen zelf.
In 2012 gingen 6 kinderen naar de kleuterschool en 38 naar de lagere school. 61 Leerlingen
gingen naar het vervolgonderwijs waarvan 1 naar de universiteit.
Een gedetailleerd overzicht van de bezetting van de kindertehuizen vindt u in de bijlage.
Alle tehuizen hebben een koelkast gekregen. Resultaat van de opbrengst van de Venloop halve
marathon 2012. Gelopen door 2 ambtenaren van Horst aan de Maas.
Hydrotherapiecentrum in Wairii.
In 2011 hadden we nog het idee dat onze trots nog te redden was. Eind 2011 besloten we
echter niet meer in het project te investeren en af te wachten hoe de situatie zich ter plaatse
ontwikkelt. Zet de natuur zijn verwoestende activiteiten voort? Grijpt de regering met
beschermingsmaatregelen in? Van de nog resterende gelden en goederen van het project is in
overleg met de Wilde Ganzen en de NCDO een zwembad gebouwd op het terrein van
Nangehure. Dit zwembad is gevuld met zeewater. In maart 2012 werd het zwembad in gebruik
genomen.
Aardverschuiving bij Nebe Wair Mitak.
.
Begin december kregen we bericht dat de laatste waterzuiveringsinstallatie aangesloten zou
worden. Vanwege de aanhoudende regen in december en januari kwam een deel van de
berghelling achter het tehuis naar beneden en dreigt het tehuis te beschadigen. De keermuur is
gedeeltelijke ingestort en ligt tegen het tehuis Santa Theresia. Het is nu afwachten tot het droog
wordt en hopen dat niet nog meer van de helling naar beneden komt. Pas als het langdurig
droog is kan met de opruimings- en reparatiewerkzaamheden worden begonnen. Mama België
is in overleg met het bestuur van de dessa in verband met de kosten. Zij verwacht er niet veel
van en is bang dat zij wel weer zelf voor de kosten zal moeten opdraaien.
Bescherming kindertehuis Assumptio in Nangehure.
De werkzaamheden met betrekking tot de bescherming van de speeltuin en de school zijn
afgesloten. Voor de derde fase ontbreekt nog het geld. Hier speelt bovendien nog een ander
probleem. Het riviertje dat langs het tehuis loopt en het regenwater van de bergen naar de zee
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afvoert neemt in de regenperiode zoveel afval mee van het migrantendorp tegen de berghelling
dat de rivier steeds verstopt raakt, waardoor het kindertehuis onder water loopt. Ook hier is
Jeanne in overleg met de overheid. Hier heeft de overheid toegezegd maatregelen te nemen.
Totdat hierover zekerheid is lijkt het niet verstandig aan de derde fase te beginnen.
Renovatie kindertehuis Nativitas in Watublapi.
Watublapi is het eerste kindertehuis dat mama België bouwde (1974). Na de aardbeving van
1992 werd het provisorisch gerepareerd. Nu moet er een grootscheepse renovatie worden
uitgevoerd. Kosten ruim € 50.000. De Wilde Ganzen hebben toegezegd te willen
meefinancieren. Ook is bij de lokale overheid om medefinanciering gevraagd. Deze is
toegezegd, maar de vraag is of dit ook werkelijk gebeurt. De opbrengst van de Speculaasactie
2012 zal voor de renovatie bestemd worden. Inmiddels is ruim € 15.000 bij elkaar.

Verslag vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 7 maart 2013 te Horst.
Th. Dinnissen,
Voorzitter;

E. Dinnissen,
Secretaris;

H. Berkers,
Penningmeester;

J. Schoeber,
Lid.
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