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1. Woord van de voorzitter.

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door de oplevering van verschillende
projecten. Nog nooit hadden we zoveel projecten gelijktijdig
onderhanden, maar liefst 6 (totaal € 154.000). Hulde aan de
bouwploegen van mama België!
De projecten hadden echter allemaal niet uitgevoerd kunnen
worden zonder de bijdragen van onze sponsoren en de
organisaties die ons werk regelmatig meefinancieren, zoals de
Stichting Harapan, Stichting Wilde Ganzen, Vastenactie Rotterdam en enkele
organisaties die graag anoniem willen blijven, alsmede de inzet van het
Citaverde College en talloze vrijwilligers.
Ook werd 2018 gekenmerkt door het zoeken naar geschikt personeel. Dit is op
Flores een altijd voortdurende zoektocht, omdat het jonge meisjes betreft, die
als ze kinderen krijgen meestal vertrekken, maar zeker ook nu er een nieuwe
opvolger voor mama België gekozen moet worden. Hier in Nederland zijn we
op zoek naar geschikte mensen en enthousiaste mensen om het bestuur uit te
breiden, maar ook om onze voorzitter en secretaris op te volgen. Dit is een niet
te onderschatten probleem.
2. Bestuur.
Het bestuur bestaat in principe uit 5 leden: een voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Vanwege het overlijden van
ons bestuurslid Arnold Jacobs in december 2017, is thans de functie van
algemeen bestuurslid vacant. In 2018 heeft het bestuur alles op alles gezet om
een opvolger te vinden. Dit blijkt een zeer moeilijke taak, maar de zoektocht
wordt onverminderd voortgezet.
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Niet alleen de regionale bladen werden ingezet bij deze zoektocht, maar ook
radio en televisie. Twee keer werd een oproep gedaan tijdens een uitzending
van radio Reindonk en 2 keer in het programma Studie 2 B op Reindonk TV.
Bovendien werd er geflyerd tijdens de weekmarkt in Horst.
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3. Projecten.
• Renovatie studiehuis Sint Theresia in Nebe Wair Mitak.
De opbrengst van de speculaasactie 2017 was
bestemd voor de renovatie van het
meisjesinternaat in Nebe-Mitak. De actie bracht
in totaal bijna € 23.000 op waardoor de
begroting van de renovatie sluitend was. In
2018 is met de renovatie begonnen. We denken
dat het internaat in 2019 geheel voldoet aan de
eisen van deze tijd.
• Renovatie zorgcentrum Nativitas in Watublapi.
Drie jaar geleden werd met de renovatie van
zorgcentrum Nativitas begonnen. Door allerlei
vertragingen
en
tegenslagen
(regenval,
kruidnageloogsten, tijdgebrek aannemer etc.)
kon de renovatie pas in 2018 afgerond worden.
Nu kan het er weer jaren tegen. Totale kosten
ruim € 50.000.
• Werkzaamheden aan zorgcentrum Maria Visitatie in Nebe Blawuk.
Hier moesten we 3 fasen achter elkaar uitvoeren.
Door de modderlawine van 2012 werd een deel van
het centrum weggesleurd. Het was een gigantisch
en gevaarlijk karwei om alle puin op te ruimen en
een gigantische keermuur te bouwen om de
berghelling tegen te houden. Toen dit
monnikenwerk was uitgevoerd moest het terrein
geëgaliseerd worden en kon begonnen worden met
de wederopbouw van de keuken, berging en andere
ruimten. De derde fase (actie 2015) werd gestart in
2017 en beëindigd in 2018. Het betrof renovatie
van het verblijfsgebouw en voorzieningen om
inbraak te voorkomen en te verhinderen dat
kinderen de drukke verkeersweg op rennen. Nu is het gebouw geheel aangepast
en voldoet het aan alle eisen van een modern zorgcentrum. Kosten derde fase €
26.000.
• Veiligheidsmaatregelen aan zorgcentrum
Resurexio in Lekebai.
Hier moesten veiligheidsvoorzieningen getroffen
worden om te voorkomen dat het tehuis meerdere
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malen per jaar onder water loopt, om insluipers buiten te houden en om te
voorkomen dat kinderen verdrinken in de rivier of verongelukken door het
wegverkeer. Ook dit project (speculaasactie 2016) werd in 2018 afgerond.
Totale kosten bijna € 40.000.
• Beveiliging kleuterschool in Nangahure.
De vissers van het naastgelegen vissersdorp,
gebruikten de school en de speelplaats in de avond en
in de nacht als “hangplek” om er te kaarten, te
kletsen, hun telefoons op te laden en haalden lampen
en andere dingen weg. Om dit te voorkomen moesten
allereerst tralies voor ramen en deuren geplaatst
worden alsmede een hekwerk rond het speelterrein.
Gelukkig bood in 2018 een goede doelen stichting (die anoniem wil blijven)
aan om € 10.000 bij te dragen in de kosten van de beveiliging van de school.
Hartelijk dank hiervoor. Het project werd nog 2018 uitgevoerd.
• Knuffelactie van Melvin.
De knuffelactie opgezet door de jonge Melvin uit Esch is een daverend succes
geworden. Met zijn derde knuffelactie (en de verkoop
van speculaas) bracht hij maar liefst € 5000 bij elkaar. Hij
bracht dit bedrag in het voorjaar van 2018 zelf naar
Flores. Hiervoor werden onder andere speeltoestellen
voor ons schooltje gekocht, alsmede een televisie voor
het meisjesinternaat. Melvin is alweer aan zijn 4de actie
bezig. www.facebook.com/peace.by.melvin.
• Extra steun voor gehandicapten e.a.
In 2018 kregen we weer aanvragen voor acute steun
aan gehandicapten. Op het moment dat de vraag zich
voordoet is er vaak geen geld beschikbaar en moet
de betrokkene soms lange tijd wachten voor hij/zij
hulp krijgt. Om dit te voorkomen wilden we een
gehandicaptenfonds oprichten, zodat hulp direct
geleverd kan worden, b.v. een nieuw prothese, een
operatie aan een hazenlip, of een klompvoetje, of
hulp voor moeders of aanstaande moeders in nood.
Ook in 2018 gingen de leerlingen van het Citaverde
College in Horst weer langs
de deuren met speculaas.
De opbrengst van de
Speculaasactie 2018 is bestemd voor het
gehandicaptenfonds.
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We zijn de Stichting Harapan in Best bijzonder dankbaar dat zij ook in 2018 de
samenwerking met Stichting Nativitas weer voortgezet heeft en de opbrengst
van de speculaasactie in Best en omstreken en bestemmen voor hulp aan de
gehandicapten.
3. Diversen.
• Mama België was weer even in België.
Mama België was in de maanden augustus en september
weer in België om “bij te tanken”. Helaas was ze te zwak
en had ze het te druk om naar de Nederlandse sponsoren te
komen, vanwege allerlei ontvangsten en medische
onderzoeken. Ook bij haar komt de ouderdom met allerlei
gebreken.
• Bezoek aan mama België op Flores.
Mijn man en ik, voorzitter en secretaris, bezochten mama België in oktober in
Flores. We gingen samen met Marleen Colson en Luc
Graindouze bestuursleden van “De kinderen van
Flores VZW” uit België, We wisten dat men volop
bezig was om de opvolging van mama België te
regelen. Wat we niet wisten was dat verwacht werd
dat wij zelf ook onderdeel zouden uitmaken van dit
proces. De dag na aankomst werden we 4 dagen
opgeborgen in een hotel, waar we onder professionele leiding deelnamen aan
een 4 daagse workshop “Lokakarya reorganisasi manajemen Yayasan
Nativitas” (Reorganisatie van het management van Yayasan Nativitas). Er
werd gebrainstormd over de meest adequate bestuursvorm met statuten,
huishoudelijk regelement, enz. Na 4 dagen lag er
een toepasbaar raamwerk dat door het
managementteam aangepast kan worden aan hun
wensen en mogelijkheden. In december 2018 zou
het definitieve document bekrachtigd worden door
de notaris. Door omstandigheden is dit echter
uitgesteld.
Op de laatste dag van ons verblijf werden mijn man en ik totaal verrast door
een feestje dat ons aangeboden werd ter herdenking van het feit dat wij 25 jaar
geleden Stichting Nativitas hebben opgericht.
4. Publiciteit.
• Website.
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Mind Worksz heeft onze website op een aantal punten aangepast en aangevuld,
waardoor ze nog gebruikersvriendelijker is geworden.
Stichting Nativitas kreeg dit jaar erg veel publiciteit op radio en tv, vanwege de
organisatie van een tentoonstelling over de activiteiten van Nativitas in Flores
en door de oproepen die we op radio en tv deden voor aanvulling van ons
bestuur (overigens zonder resultaat). De tentoonstelling werd georganiseerd in
de maand december in de bibliotheek van Horst.
We lieten ook nieuwe plakkers drukken voor op
onze speculaas en flyerden bij diverse
gelegenheden (markten, pasar malams, etc)
Regelmatig verschenen er artikelen in de
plaatselijke en regionale media over onze
activiteiten. Ook kregen we diverse keren
medewerking van de kabelkrant op Reindonk tv..
• Diverse gelegenheden 1 op 1 contact.
Bij diverse gelegenheden waren we aanwezig om de stichting Nativitas onder
de aandacht te brengen. Onder ander op Pasar
Malams, Bronbeek, en de weekmarkt in Horst.
Tijdens de open dagen van het vmbo-onderwijs op
het Citaverde College, waren wij 2 keer aanwezig
met veel informatiemateriaal over Flores en het
project van mama België. Bij al deze
gelegenheden konden we onze missie 1 op 1
overbrengen aan veel belangstellenden.
• Tentoonstelling “25 Jaar Stichting Nativitas in Woord en Beeld”.
In 2018 bestond de stichting Nativitas 25 jaar. In
de bibliotheek van Horst werd een tentoonstelling
georganiseerd over 25 jaar Nativitas. Uit een
grote hoeveelheid foto’s werden er 200
geselecteerd die een goed overzicht gaven van de
activiteiten van Nativitas op Flores. Daarom werd
als thema van de tentoonstelling gekozen: ”25
Jaar Stichting Nativitas in woord en beeld”. Er
was slechts een budget van € 1200, dus alles moest zo goedkoop mogelijk.
Achteraf bleek dat juist de soberheid de tentoonstelling zo aantrekkelijk
maakte. De tentoonstelling werd op 7 december geopend door plv.
ambassadeur van Indonesië, de heer mr Winardi Hamafi Lucki. De bib was
ingericht in een Indonesische sfeer met angklung muziek. Bij de opening
waren meer dan 110 personen aanwezig. De tentoonstelling was geopend tot en
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met 11 januari en was een geweldig succes. De tentoonstelling kreeg veel
regionale
aandacht
in
de
media.
Zie
b.v.
https://www.kinderenvanflores.nl/videos/
Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 20-3 -2019 te Horst.
Th. Dinnissen,
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Youri Philipsen, Angelique Philipsen
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