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Nieuwsbrief december 2015
Kerst en Nieuwjaarswens van mama Belgi.
2015 is haast weer voorbij!!! Weer was het een jaar
met heel veel onvergetelijke dagen van geluk en
vreugde. Maar 2015 kende ook zijn negatieve
kanten. Dagen van lijden en verdriet welke we
liefst zo gauw mogelijk zouden willen vergeten. Het
loslaten is moeilijk en misschien zullen we sommige
lasten meedragen bij het overstappen naar 2016.

Beste vrienden, laten we
de minder goede
momenten even van ons wegschuiven, want 2015
was toch heel zeker een onvergetelijk jaar. Samen
met de kinderen zullen we bij de overgang van het
oude naar het nieuwe jaar de Heer danken voor
alles wat we in het voorbije jaar ontvingen. Hier
denk ik dan ook meteen aan U, trouwe medewerker
als sponsor van Stichting Nativitas in Nederland.
Met uw bijdragen konden we onze kinderen in onze
zes tehuizen verzorgen en ze van het nodige
voorzien. Ze hebben, dank zij uw medewerking, bij
ons een veilige en goede thuis. Aangezien het jaar
nog niet ten einde is kan ik u geen overzicht
aanbieden over het aantal kinderen welke we in
2015 konden helpen. Een klein rapport sturen we u
graag later.

We danken u
langs
deze
weg
heel
gemeend voor
de hulp welke
we
mochten
ont-vangen,
voor de vele
con-tacten via
mails,
telefoon en scype.
Voor
de
bezoeken welke we mochten
ontvangen,
kortom voor
alles waar-voor we dank verschuldigd zijn. We
wen-sen u dan ook graag een jaar van voorspoed,
geluk en zegen. Vooral een goede gezondheid en
vreugde in uw werk en dagelijkse bezigheden. We
wensen u vrede voor uzelf, uw familie en allen die u
dierbaar zijn. Zonder hulp en zegen van hierboven
zullen onze wensen niet in vervulling gaan. Daarom
bidden we dagelijks met onze kinderen voor u allen,
alsook voor uw vele intenties die wij niet kennen.
We bidden opdat het jaar 2016 voor u een
gezegend jaar moge zijn.

Nog een ”Zalige Kersttijd “en een “Gelukkig en
Voorspoedig Nieuwjaar 2016.” Toegewenst, ook
in naam van het personeel en de kinderen van
Yayasan Nativitas.
Kerst en Nieuwjaarswens van Stichting
Nativitas.
Natuurlijk sluit ook het bestuur van de Stichting
Nativitas zich bij bovenstaande gelukwensen van

harte aan. Dat 2016 een jaar zal worden van veel
plezier, maar ook en vooral een jaar van
verdraagzaamheid en vrede. Een jaar van
gezondheid en geluk met elkaar. Een jaar zonder
verdriet of tegenslag, maar gevuld met liefde en een
lach.

kinderen komen, ook van baby's, enz... Maar... om
een spaarboekje te openen moeten de kinderen een
geboorteacte voor-leggen en dat moest tegen 15
dec. klaar zijn, of
ze zouden het geld
terug
vragen.
Vandaag
(18
december) waren
er ambtenaren van
Kupang
in
Maumere om aan
te
dringen
op
haast. Maar het
personeel
heeft
gezegd dat we dat
onmogelijk zo rap
kunnen oplossen.
Sommige kinderen
hebben
geen
ouders meer, niemand kijkt er naar om. Hoe krijg je
dan een geboorteakte in handen? Grasi was nog
steeds bezig met het regelen van de ziekenkaart,
ook dezelfde problemen. Ze kunnen maar een kaart
krijgen, als we de gezinskaart kunnen voorleggen
(zoiets als een trouwboekje bij ons). Lach er maar
mee...90 % heeft deze kaart niet. Het personeel
moet zich nu moe lopen om al deze zaken op te
lossen...”

Verdriet voor mama Belgi en haar familie.
Ondanks de optimistische nieuwjaarswens, van
mama Belgi sloot zij 2015 minder vrolijk af.
Op 18 december kreeg zij bericht dat de
kleindochter van haar broer de vorige dag bij het
van school naar huis fietsen omver was gereden. De
dader liet het 15 jarige kind liggen en ging er met
zijn auto vandoor. Iemand anders heeft haar
geholpen en naar het ziekenhuis gebracht. De
doctoren hebben 2 uur gevochten, maar het meisje
overleed op de operatiekamer. Je vraagt je af hoe
het mogelijk is dat iemand zijn slachtoffer voor oud
vuil op straat laat liggen en vlucht, maar… zich 6
uur later in dronken toestand pas bij de politie
meldt! Zijn auto was niet gekeurd en niet verzekerd,
bovendien was hij al een keer voor eenzelfde
misdrijf (met alleen blikschade) veroordeeld.
Een geweldige klap voor de familie, waarmee we
ons medeleven betuigen.
Op dezelfde dag moest mama Belgi ook nog een
van haar “snotterbellekes” begraven. Het kind had
TBC op de longen maar ook op de beenderen. Het
kind zat in de rolstoel, en was afwisselend in het
kindertehuis en in het ziekenhuis. Voor moeder en
kind was het een oplossing, al klinkt dat hard.

Droogte.
De vooruitzichten voor 2016 lijken ook al niet zo
best. De regentijd op
Flores begint eind
oktober.
Op
18
december
2015
schrijft mama Belgi
echter:
…en
de
regentijd is pas 2
dagen geleden begonnen.
Volgende
week is het kerstdag
en de mais moet nog
geplant
worden,
terwijl - als alles
goed gaat - men in januari al de rijst kon eten. Ja,
vooruitzichten: ….honger, honger!

Ook werd op die dag nog een meisje van 11 uit de
familie van Norma (de secretaresse van Nativitas)
begraven.
Het kind kwam thuis van school met buikklachten
en braakte plotseling veel bloed. Het werd in allerijl
naar het ziekenhuis gebracht en een uur later was
het dood. Een dokter was er nog niet eens bij
geweest! Diagnose?????
Ziektekosten.
In de vorige nieuwsbrief heb ik u bericht over de
emotionele toespraak van Grasi tijdens de
jubileumviering van mama Belgi, die aanleiding
was dat de bupati toezegde er voor te zorgen dat
ook de kinderen uit de kindertehuizen onder de
zogenaamde BPJS regeling zouden vallen en
daardoor aanspraak konden maken op gratis
behandeling in het ziekenhuis. Maar dat blijkt toch
nog heel wat voeten in aarde te hebben. “….Er is
financiële hulp toegezegd voor de kinderen, maar
daarvoor moesten Grasi, Fientje en Kor eerst
persoonlijk naar Kupang op Timor. Het was te
gecompliceerd om dit via de computer te regelen.
Nu heeft het personeel enorm veel werk. Het geld is
al ontvangen maar kan nog niet gebruikt worden,
want het moet eerst op een spaarboekje van de

Nogmaals wensen wij u en uw geliefden een goed
en gezond 2016.
Horst, 27 december 2015.
Lies Dinnissen, secretaris.
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