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Nieuwsbrief januari 2011.
Nieuwjaarswens.
Voor het eerst sinds
jaren ontvangt u weer
een
nieuwjaarsbrief
zonder een persoonlijk
woord
van
mama
België. Door uitzonderlijk drukke werkzaamheden in het einde van
het jaar 2010 is mama
België er niet toe
gekomen. Zij heeft ons
verzocht haar wensen
over te brengen. Een
verzoek waar wij graag
aan willen voldoen.

Ontmoetingsdag voor mama België.

gezondheidstoestand
laten controleren. In
ieder geval zal ze aan
beide ogen geopereerd
worden aan staar en
behoeven haar heupen
ook enige controle.
Toch zal ze ook nog
naar
Nederland
komen.

Op 23 maart wordt in
de regio Venlo de
Mondiale Boomfeestdag gehouden onder
het motto: “Plant
bomen en laat de aarde
ademen”. Op maandag
Moge 2011 een jaar
worden van veel plezier, Op dinsdag 15 maart zal mama België aanwezig 14 maart zal op het
van
de
maar ook een jaar van zijn in een van de zalen in de tennishal Welters- terrein
weiden
22
in
Horst.
Zij
stelt
het
erg
op
prijs
om
u
wereldtuinbouwtenverdraagzaamheid
en
daar te ontmoeten. Wij hebben gemeend dit jaar
vrede, van gezondheid geen grote Indonesië manifestatie te organiseren, toonstelling Floriade te
en geluk met elkaar. maar een wat meer intieme bijeenkomst alleen Venlo een cirkel van
Wij wensen u een jaar bedoeld voor de kennissen, vrienden, bekenden en 12 bomen geplant
vol vrede en een jaar sponsors van mama België. Wij hopen dat u haar worden. Dat doen
zonder
verdriet
of op deze manier ook persoonlijk kunt spreken. U kinderen, geassisteerd
bent welkom vanaf 15.00 uur voor een high tea.
door vertegenwoorditegenslag.
Om 16.30 uur zal mama België vertellen over haar
Mogen
de
dagen, snotterbellekes. Om 17.30 uur zal een van de gers uit alle continenweken,
maanden leerlingen van het Citaverde college vertellen over ten, waaronder mama
gevuld zijn met liefde zijn ervaringen van het bezoek dat hij met 10 België. Dit zal ook
andere leerlingen in 2009 aan het project bracht.
en een lach.
gebeuren
op
12
Daarna kunt u nog gezellig blijven nakaarten met
locaties op alle 6 de
Mama België. Mama een drankje en een hapje. Wij realiseren ons dat continenten. Op elke
België is weer in België deze bijeenkomst op een gewone werkdag is, locatie zal een film
om daar te genieten van daarom zal het programma om 19.00 uur herhaald gemaakt worden van
worden.
een welverdiende rust.
de plechtigheid. Deze
In verband met de beschikbare ruimte verzoeken
Hoewel er veel zaken wij u, u even per telefoon, e-mail of briefje aan te films worden samenzijn die geregeld moeten melden. 077-3983493 thdin@kpnmail.nl
gevoegd
tot
een
worden. Zo staan er
documentaire. Één van
natuurlijk in België verschillende bijeende locaties is ons multifunctioneelcentrum in
komsten op de agenda waarbij ze niet gemist
Maumere. Hier zal Marthon de film maken en
kan worden. Natuurlijk op de eerste plaats met
opsturen. De documentaire wordt op 23 maart
haar familie en dan ook met de Belgische
vertoond. Doel: een documentaire voor het
sponsors. Daarnaast zal ze natuurlijk haar
onderwijs waarin aandacht wordt besteed aan
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kanker en zijn daaraan geopereerd. Zij
weigerden echter om een nabehandeling in
Sourabaya te ondergaan. Vooral mama Din is
er inmiddels slecht aan toe.

het mondiale (ecologische en economische)
belang van bomen en bossen, het bevorderen
van biodiversiteit en het tegengaan van
ontbossing bij het bestrijden van het wereldwijde armoedevraagstuk.

De tehuizen.
De tehuizen functioneren allemaal voortreffelijk en zijn regelmatig
overbevolkt. De leiding
is gemotiveerd en heeft
de zaken goed in
handen. Onze hoofdleidster Grasi doet het
goed nadat ze in het
begin van het jaar enige
tijd uit de roulatie was
vanwege een miskraam. Gelukkig is ze sedert enkele maanden
weer in verwachting.

Nationale onafhankelijksdag.
In augustus bezocht een groep van 9 personen
onder leiding van uw voorzitter en secretaris de
projecten. Zij had van de luchtvaartmaatschappij toestemming om 20 kg bagage per persoon
extra mee te nemen. Deze goederen waren
kleding, speelgoed en medicijnen. Vanuit
Denpasar werd de extra bagage - door
Romanus - weer per boot verzonden naar
Maumere. De groep bezocht alle tehuizen en
was behoorlijk onder de indruk van het werk
van mama België.

Multicultureelcentrum.
Het multiculturele centrum dat in Maumere
door de Belgische vrienden gebouwd wordt, is
bijna klaar. In het gebouw zal de hele administratie worden ondergebracht. Het maandelijks
overleg met de leidsters van elk tehuis zal er in
de toekomst plaatsvinden. Er zijn logeerkamers
voor de leidinggevenden en er worden
cursussen gegeven over voeding, gezondheid,
hygiëne, naaien, geldzaken enzovoort.
Het centrum zal uitgebreid worden met een
bedrijfswoning. Hier zal Grasi met haar man en
dochtertje gaan wonen, zodat er ook toezicht
is.

Op uitnodiging van de Bupati namen de gasten
van mama België op 17 augustus deel aan de
viering van de Onafhankelijkheidsdag. Dit was
een indrukwekkende ervaring met dubbele
gevoelens.
De afsluiting van de festiviteiten vond plaats
met een groots banket in het paleis van de
bupati. Hier maakte de bupati waar wat hij in
zijn toespraak op de 75ste verjaardag van mama
België had beloofd: op het programma stond,
naast het uitbrengen van een toast op Indonesia, alleen de uitreiking van de gouden ring
van het Kabupaten Sikka aan mama België!
Dat is de hoogste onderscheiding van het
kabupaten.

Schooltje.
Het kleuterschooltje boekte ook in 2010 weer

Toestand Mama Din en ibu Lucia.
Met mama Din
en
onze
fysiotherapeute
Lucia gaat het
niet goed. Zoals
u weet hebben
beiden
borst-

uitstekende resultaten ondanks het feit dat de
leidster Vonni elders een baan accepteerde.
Mary, de voormalige leidster van het tehuis in
Wolefeo heeft de leiding overgenomen. Zij
2

doet het goed en studeert hard om ook de
nodige papieren te krijgen.
De boerderij in Waiara.

zo onstuimig dat er niet aan de pijlers gebouwd
kan worden. We proberen nu een strook
mangrove aan te leggen tussen de muur en het
gebouw in de hoop dat hier de bomen wel
aanslaan. Het strand wordt dan wel kleiner,
maar dat is niet anders.
Kindertehuis in Nangehure.
Ook bij het kindertehuis in Nangehure zijn
problemen met de zee. Maar hier zijn de
mangrovebomen wel aangeslagen en ontstaat
er een natuurlijke bescherming tegen de

Hier liep het dit jaar niet helemaal volgens
verwachting. Veel kippen stierven en enkele
varkens verdwenen op onverklaarbare wijze.
De dieren werden niet op tijd gevoederd en de
stallen onvoldoende schoon gehouden. Hier
moest de leiding vervangen worden.
Hydrotherapiecentrum in Wairii.
Ook bij ons paradepaardje - het hydrotherapie

centrum – in Wairii loopt het niet zoals
gewenst. In de vorige nieuwsbrief heb ik
hierover al uitgebreid bericht. De zee is de
laatste 2 jaar nogal verwoestend bezig geweest.
Er moest snel worden ingegrepen om te
voorkomen dat de zee het strand laat verdwijnen. Er werd een stevige muur gebouwd als
waterkering. Vóór de muur zijn zware
driehoekige pijlers voorzien van 3 bij 3 meter
om de golfslag te breken. Tussen de pijlers en
de muur is een strook mangrovebomen
voorzien.
Door onverklaarbare oorzaken is het niveau
van de zee zodanig gestegen dat de jonge
mangrove regelmatig wekenlang geheel onder
water staan en wegrotten. De zee is regelmatig

golfslag. Tevens zijn er plannen om hier voor
de gehandicapten een zwembad te bouwen
indien mocht blijken dat het echt niet mogelijk
is om in Wairii de pijlers te bouwen. Met het
overgebleven materiaal zal dan hier een
zwembad gebouwd worden voor de gehandicapten. Met een pomp zal dit bad gevuld
worden met zeewater, tevens zal het bad
toegankelijk zijn voor rolstoelpatiënten. In het
bad zullen zitjes gemaakt worden, waar de
patientjes op veilige wijze hun beentjes in het
water kunnen laten bungelen.
Timmerwerkplaats.
De timmerwerkplaats is een groot succes en

een gat in de markt. Bijna aan de lopende band
worden er bedden, ramen, deuren, kozijnen en
meubels gemaakt. Uit de hele regio komen
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mensen om hun hout op maat te laten zagen en
te bewerken. Men heeft inmiddels kans gezien
om met zelf verdiend geld de werkplaats uit te
breiden. Doordat het zo goed gaat ontstaat er
ook veel afval in de vorm van zaagsel en
krullen.
Ook hier is een oplossing voor gevonden: in de
constructiewerkplaats is een oventje ontwikkeld waarin zaagsel en krullen gestookt kunnen
worden. Alle kindertehuizen hebben dit
oventje in gebruik en hebben daardoor veel
minder van het kostbare brandhout nodig.
Zodoende snijdt het mes aan 2 kanten.

kregen we ook een bijdrage van Stichting Arm
Kinderhuys uit Breda.
Al schrijvende merk ik dat ik mij hier op glad
ijs begeef. Het gevaar is dat mensen of
organisaties vergeten worden. Ik moet
natuurlijk op de eerste plaats noemen het
Citaverde college uit Horst, dat zich al 12 jaar
bij allerlei gelegenheden inzet voor mama
België. Ook zijn er heel wat particulieren die
jaarlijks acties houden, zoals de familie
Schouten uit Rotterdam en al die mensen die
hand en spandiensten verrichten op markten en
bij ander verkoopgelegenheden om de
onkosten van de stichting te betalen. Allen
bedankt hiervoor met excuses aan degenen die
vergeten zijn.

Medefinanciering.
Een samenvatting van het financieel jaarverslag zullen we in de volgende nieuwsbrief
opnemen. Helaas zal blijken dat de economische crisis ook niet aan ons voorbij gaat.
Doordat de voormalige minister Coenders de
NCDO heeft opgeheven vervalt de medefinanciering van projecten door deze organisatie.
Gelukkig is de mogelijkheid tot medefinanciering door de Wilde Ganzen gebleven, hoewel
een bijdrage hiervan ook steeds moeilijker te
verkrijgen is.
We zijn erg blij dat deze teruggang minder
merkbaar is bij uw giften. De structurele giften
van particulieren stellen mama België en haar
staf nog steeds in staat te zorgen voor de
voeding van de 350 monden, het onderwijs en
de medische zorg. Particulieren doneren zelfs
steeds vaker bij gelegenheid van b.v een
jubileum of een verjaardag: zoals de familie
Nooten uit Tegelen, mevr. Noyon uit Amsterdam, familie Nieuwenhuis uit Zeist, mevr.
Tolhuizen uit Edam, familie Janssen uit Horst
en vele anderen. Docenten schonken hun
kerstgratificatie, enz.
Daarnaast vinden we ook andere organisaties
die ons werk ondersteunen, zoals bijvoorbeeld
de stichting Harapan uit Best, die al enkele
jaren een structurele bijdrage levert. Onlangs

Website.
U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat onze
website al een jaar niet meer bijgewerkt is.
Onze excuses voor deze ongewenste situatie.
De site is “onder reconstructie”. Aan deze
situatie zal echter hopelijk binnenkort een
einde komen, zodat de site weer regelmatig
bijgewerkt zal worden. Let u svp ook op ons
gewijzigde e-mailadres: thdin@kpnmail.nl!
Bestuursmutatie.
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 28
januari, hebben de bestuursleden Rie Schaminee uit Nijmegen en Monty Krayeveld uit
Amsterdam afscheid genomen. Rie Schaminee
was vanaf de oprichting van Stichting Nativitas
tot heden onze penningmeester en de heer
Kraayeveld was als bestuurslid verantwoordelijk voor de juridische zaken. We zijn hen
dankbaar voor hun jarenlange inzet. Ze werden
benoemd tot vrienden van Nativitas. Hun taken
worden door Hub Berkers uit Eindhoven en
Jan Schoeber uit Horst overgenomen. We
hopen hiermee bestuurlijke verjonging en
continuïteit te hebben gevonden..

U komt op 15
maart toch ook
naar
Horst?
Horst, 1 februari 2011,
Lies Dinnissen-Wanten, secretaris.
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