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Nieuwsbrief april 2012
Goed nieuws.
Een paar weken geleden kregen we
onverwacht bezoek van de sociale dienst,
controle vanuit KUPANG, de provincie...
Daarna
kregen we
te
horen
dat
we
geklasseerd
waren in de
drie beste
organisaties van het kabupaten Sikka
(district Maumere). Al naar gelang de
uitslag zou dan verder gekeken worden wie
de eerste plaats zou bekomen in het
kabupaten Sikka. Vandaag kregen we
bericht dat wij als eerste uitgekomen zijn
en dus dingen we mee naar de eerste plaats
in de provincie Kupang, samen met alle
eerst geklasseerde Yayasans van de
verschillende districten van de provincie.
Als we bij de verkiezing van de provincie
ook weer als eerste geklasseerd zouden
worden, dingen we mee naar Jakarta.....
Ik denk dat we voor de provincie ook een
goede kans hebben omdat we al
geklasseerd werden als eerste voor wat
administratie en kleuterschool betreft.
We zijn heel blij dat we weer in het district
Maumere en in het kabupaten Sikka de
eerste plaats weg kaapten. En wie weet,
ook in de provincie. In Maumere zijn
momenteel meer dan veertig Yayasans met
Panti
Asuhans
(stichtingen
met
kindertehuizen) en asramas (internaten) en
andere activiteiten op sociaal gebied die
controle kregen en dus mee deden aan de
selectie. Als dat nu ook maar financieel
wat zou opbrengen zouden we nog blijer

zijn. Wij zijn heel fier en hopen dat u dat
ook
bent.
Marie Jeanne Colson.
Grote vergadering.
In 1214 zal de grote algemene vergadering
"FORUM
KOMUNIKASI
PANTI
ASUHAN (FKPA)"
weer
plaatsvinden.
Daar
nemen
stichtingen uit het
hele land aan deel. De
vergadering
wordt
gehouden in Maumere
en Yayasan Nativitas
is aangewezen om de
vergadering
te
organiseren. “Veel eer, maar heel veel
werk,” verzucht mama België.
Water voor Watublapi?
De katholieke gemeenschap van Jakarta
wil 6 dessas (dorpen) rondom Watublapi
van water voorzien. Proeven hebben
uitgewezen dat vlak bij ons kindertehuis
Nativitas, op
120 m diepte
water
voor
komt.
Het
opgepompte
water zal door
een
leidingensysteem naar de lager gelegen
dorpen geleid worden. Voor de hoger
gelegen desa’s zal een tankwagen gebruikt
moeten
worden.
De
katholieke
gemeenschap uit Jakarta wil ook de bouw
van het voorraadreservoir van waar uit de
tankwagen gevuld wordt, bekostigen.
In eerste instantie wilde de bevolking niet
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in Wolofeo is geen watertekort maar eerder
een teveel aan water. Het kindertehuis
heeft water genoeg dat langs de
sawa’s (rijstvelden) over het domein van
het
kindertehuis
in de sawa’s
van
de
buurman
vloeit . Dat
water wordt
gebruikt om
te mandiën (wassen) en ook voor de
kinderwas en verder is er een kleine
leiding door ons aangesloten op een

meewerken. Men was bang dat het water
voor de landbouw weggepompt zou
worden of dat er een modderspuiter zou
kunnen ontstaan zoals in Lapindo op Java.
Enfin, er zal geboord worden, maar of het
ook lukt? De persoon die het onderzoek
deed zei: “Er is water, maar..., ik kan niet
garanderen of het boren gaat lukken. Dat
hangt niet van mij af, maar van de machine
die boort en de eventuele moeilijkheden
welke de boor kan tegen komen tijdens het
boren.
Het slagen van het project zou werkelijk
een zegen zijn voor het kindertehuis en
ook voor de bevolking. Nu moet het water

Enkele cijfers uit 2011.
3997 Kinderen zijn vanaf de oprichting tot 31 december 2011 opgevangen door Yayasan
Nativitas.
116 Kinderen genoten onderwijs op kosten van Yayasan Nativitas.
175 Kinderen werden opgenomen en verzorgd door 18 kinderverzorgsters en 55
pleegmoeders.
€ 5500 per maand werd uitgegeven aan voedsel, toiletartikelen en medicijnen.
bestaande leiding van desa Wolofeo. Maar
zoals we dat op zoveel plaatsen kennen:
soms is er water en soms niet. We wachten
voorlopig nog maar af. Dat betekent dat we
ook ons zuiveringssysteem hier voorlopig
nog niet kunnen aansluiten. (We hebben
voor
al
onze
tehuizen
een
zuiveringssysteem gekregen van de
Stichting Harapan.)

vanuit Maumere aangevoerd worden met
een tankwagen. De kosten daarvan zijn
hoog. Als dat nu vanuit Watublapi zou
kunnen gebeuren zou dat veel voordeliger
zijn. Mama België: “Enfin...we zijn nog
niet aan het einde van dit project en ook
nog niet aan het begin….”
Elektriciteit voor Wolefeo?
Wolefeo ligt hoog in de bergen en is
geheel geïsoleerd en in het natte seizoen
van de wereld afgesloten. De weg er naar
toe is erg slecht en spoelt tengevolge van
regenval
regelmatig
weg.
De
stroomvoorziening geschiedt door middel
van een generator. Door de regering is
elektriciteit en water toegezegd. Het blijkt
echter dat de stroom slechts aangelegd
wordt tot bij het nieuwe geneeskundige
centrum dat er in de buurt gebouwd is. Dat
is nog enkele kilometers afstand van het
dorp Wolefeo en ons kindertehuis
Assumptio. Dus stroom moeten we verder
zelf blijven maken.

Water in Nebe.
Naar deze desa is onlangs een waterleiding
aangelegd. Die is klaar en de mensen van
de desa hadden gevraagd om een reservoir
te mogen bouwen op ons terrein met de
belofte, dat wij daarop ook mochten
aansluiten. Natuurlijk is de toestemming
daarvoor gegeven. De leiding ligt er dus.
Ook naar het kindertehuis. De fundering
voor de opslagtank is ook vrijwel klaar. De
waterzuiveringsinstallatie zal hier over een
paar dagen aangesloten kunnen worden.
Klimaatveranderingen (uit email maart
2012).
We zijn blij dat we voor ons project ( het
kindertehuis in Nangahure LD) de steun
krijgen, zodat we de zeewering gaan

Water voor Wolefeo?
Wat de waterleiding betreft, die komt er,
maar men is er nog niet mee bezig. Maar
2

kunnen bouwen en we onze groentetuin
en de kleuterschool kunnen beschermen
tegen de woeste golven van de zee. Niet te
geloven hoe het klimaat hier aan het
veranderen is. We zijn nu volop in de
regentijd en het zou, zoals naar gewoonte
haast iedere dag eens flink moeten
regenen. Zo waren we dat ten minste
gewoon. Nu kan het een week, veertien
dagen duren eer we een druppel regen
krijgen. Overdag is het dan meestal
stikheet. Binnen in huis 33 graden, iets wat
ik vroeger nooit gehad heb. En.. het
zeewater heeft momenteel heel het strand
ingenomen (bij het hydrotherapiecentrum
LD) Vorig jaar nog moesten we bij laag tij
wel 50 meter over het strand lopen eer we
voetje konden baden...Nu is er haast geen
verschil meer in laag en hoog tij. In Wairii,
waar we ons therapiecentrum hebben voor
onze gehandicapte kinderen, komt de zee
bij hoog tij tot aan de afrastering en bij
laag tij hebben we nog een kleine 5 meter
strand over. Echt niet te geloven. Ibu Erni,
die daar bestendig woont, vertelde me
gisteren (We waren met de kinderen, zoals
gewoonte de zondag ....NAAAAR
ZEEEE!!!). Ze vertelde me dat er haast
geen sprake of verschil meer is tussen
laag en hoog tij. (Ebbe en vloed)..VAN
WAAR KOMT AL DAT WATER
INEENS vragen we ons af. Het rare van
heel de kwestie, dat we veel minder regen
kregen dit jaar tijdens de regentijd!!!! In
Nangahure waar we ons project moeten
uitvoeren loopt een deel van ons terrein
iedere dag gedeeltelijk onder water. We
gaan de kapotte keermuur, zoals hij er nu
bij staat gedeeltelijk moeten laten zoals hij
is maar we gaan de nieuwe zeewering een
stuk dieper land inwaarts bouwen. Maar
ondertussen hebben we al heel wat
mangroven aangeplant op de lap grond die
onder water loopt bij hoog tij .De
mangroven zullen moeten helpen om de
golven te breken eer ze bij de nieuwe
keerwand komen. We verliezen wel een
lap grond, maar de zee komt momenteel
tot bij de vroeger gebouwde zeewering die
door de hevigheid van de golven geen

stand kon houden. Er nog tegen aan te
gaan om de muur te herstellen en de grond
terug te winnen is voor ons onbetaalbaar.
Daarvoor zouden we enkele miljarden
roepia
nodig
hebben
en
zwaar
bouwmateriaal om echte golfbrekers te
maken.
Met de hulp van de mangroven hopen we
de keermuur en ten minste onze mooie
kleuterschool en de tuin er vlak achter te
kunnen beschermen. Graag zou ik nu al
willen beginnen met het bouwen, omdat
het haast niet regent. Maar de weerman
heeft voorspeld dat we in maart heel, heel
veel regen krijgen. Daarom denk ik er
verstandig aan te doen en geduldig de tijd
af wachten tot we kunnen zeggen: “We
zijn nu in het droog seizoen,” en dat zou
dan mei moeten worden en we beginnen er
aan.
(Dit project wordt mede ondersteund door
Stg Harapan en Rabo Share4More.)
Spiritueel Centrum De Bron.
Spiritueel Centrum de Bron
in Cuijk heeft als doel om
rust en ontspanning te
bieden door mensen kennis
te laten maken met de
wereld van spiritualiteit en
al zijn mogelijkheden. Middels het
centrum worden mensen activiteiten
aangeboden die helpen bij het zoeken naar
innerlijke rust of een handvat geven om te
groeien
in
hun
zijn.
Per 1 januari 2012 is Yvonne Kalkman
eigenaresse van Spiritueel Centrum De
Bron (Herberg aan de Markt 1a in Cuijk).
Yvonne wilde graag de Bron verbinden
aan een goed doel. Dit goede doel werd de
Stichting Nativitas. Zij verkoopt voor ons
producten uit Indonesië.
Wij wensen Yvonne veel succes en hopen
op een vruchtbare samenwerking.
Zie: www.debroncuijk.nl.
Pedagogische- en kindercoachingspraktijk.
Orthopedagoog en kindercoach Rebecca
Schröder (1983) studeerde in Utrecht
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en heeft een pedagogische- en kindercoachingspraktijk opgericht.
Haar roots liggen in
Indonesië. Daarom heeft
zij besloten een deel van het
geld dat zij verdient met de
praktijk te doneren aan Stg.
Nativitas.
Zie
http://www.we-kidz.nl

Vasten actie
De Missiegroep van de kruisvindingskerk
op Rotterdam-zuid hield ook dit jaar weer
de vastenactie onder de bezielende leiding
van Hans en Marian Schouten. De actie
stond in het teken van goed water. Het doel
was € 5800 bij
elkaar
te
brengen voor de
vervanging van
de
watertank
van waaruit de
10 jaar geleden
aangeschafte tankauto gevuld wordt.
Marian was zelf voorganger bij 2
kerkdiensten. In haar lezing liet ze zich
inspireren door het verhaal van de
gebarsten emmer.
Haar preek heeft zeker veel mensen
aangezet om deel te nemen aan de actie.
De actie is meer dan geslaagd. Op de
website www.kinderenvanflores.nl kunt u
het verhaal van de gebarsten emmer en
een verslag over de actie lezen.

Facebook.
Stichting Nativitas is tegenwoordig ook op
facebook te vinden. Als u zich registreert
op www.facebook.com/kinderenvanflores
kunt u daar een connectie maken met
Stichting Nativitas. Overigens wordt onze
website
www.kinderenvanflores.nl
tegenwoordig regelmatig bijgewerkt, zodat
het loont daar af en toe heen te surfen.
Venloop.
Op zondag 25 maart werd in Venlo de
Venloop gehouden. Een halve marathon.
De weersomstandigheden waren voor de
40.000 toeschouwers ideaal. Voor de
lopers was de hoge temperatuur wat
minder. Piet en Cécile, 2 ambtenaren van
de gemeente Horst aan de Maas, hadden er
een sponsorloop van gemaakt. Zij hadden
flink gelobbyd met als resultaat dat er
meer dan € 1000 was toegezegd. Zij
renden voor de kinderen van mama België.
Zij waren ongelofelijk gemotiveerd en
renden natuurlijk de halve marathon uit
ondanks de warmte. Piet deed er iets meer
dan 1 uur en 54 minuten over en Cécile
ruim 2 uur en 9 minuten.
Op 27 mei
kwamen
de renners
met hun
gezinnen
de cheque
overhandi
gen bij uw
voorzitter. Via scype konden hun 4
kinderen, onder het toeziend oog van
mama België, maar liefst 4 cheques van
€ 324,50 elk, aanbieden. Op de website
www.kinderenvanflores.nl kunt u een
uitgebreid verslag van de Venloop lezen.

Wijnactie.
De Stichting Harapan uit Best nam onlangs
het initiatief om een wijnactie te starten.
De opbrengst van de actie zal ten goede
komen aan de renovatie van de keuken en
het sanitair van het kindertehuis in
Wartublapi. De kosten hiervan zijn begroot
op ongeveer € 8000.
De
wijn,
afkomstig van
Plus in Best,
kost € 5,- per
fles en is te
bestellen bij Jos
van der Heyden
0499-373779.
Natuurlijk kunt
u hem ook via
ons secretariaat bestellen en ophalen.
Het gaat om de Spaanse wijn Patra Negra
Reserva 2004.
Horst,10 mei 2012,
Lies Dinnissen.
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