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Nieuwsbrief september 2012.
In memoriam Rie Saminee.
Op 13 september
2012
is
Rie
Schaminee, na een
langdurige
en
hevige strijd, in alle
rust in haar eigen
woning
te
Nijmegen
overleden. Rie was een van de oprichters
van Stichting Nativitas. In 1972 was zij
met de overige oprichters van de Stichting
Nativitas, Theo en Lies Dinnissen en
Monty Kraayeveld op Flores en bezocht
mama België.
Toen in december 1992 een tsunami 3000
slachtoffers maakte en grote verwoestingen
aanrichtte, ook bij de kindertehuizen, werd
Stichting Nativitas opgericht. Rie werd
penningmeester. In 2010 werd bij haar
uitgezaaide kanker vastgesteld. Vanaf het
begin was de situatie uitzichtloos, maar
Rie had een bewonderenswaardige
strijdlust en een enorme wilskracht. In
januari 2011 legde ze haar functie als
penningmeester neer. Ze was een brok
optimisme en voerde een verbeten strijd
tegen haar ziekte. Ze heeft veel moeten
incasseren,
maar
bleef
op
een
bewonderenswaardige wijze vooruitzien,
plannen en hopen. Pas op het allerlaatste
moment gaf ze zich over.
Op 19 december werd Rie gecremeerd na
een afscheidviering in de St. Antonius Abt
kerk te Nijmegen.

Nieuw zwembad in gebruik genomen
voor hydrotherapie.
Zoals u weet wordt ons hydrotherapiecentrum in Wairii aangevallen door de zee.
De erosie gaat helaas steeds verder. Ook de
openbare weg langs het terrein wordt
aangevallen. De overheid overweegt
maatregelen te nemen, maar weet nog niet
goed welke. Als de overheid er in slaagt de

weg te beschermen, zal ook ons centrum
gered worden. Wij investeren er echter niet
meer. In plaats daarvan hebben we in
Nangehure een zwembad aangelegd dat
gevuld wordt met zeewater. De kosten
werden gedragen door de Wilde Ganzen,
NCDO en Citaverde College. Helaas
voelen de kinderen daar niet de golven,
maar het heeft toch grote voordelen. De
kracht van het zoute water blijft, en we
hoeven de kinderen niet steeds met de auto
te brengen en te halen en kunnen op elk
moment naar het bad. De diepte van het
bad is aangepast aan de kinderen, zodat ze
zich veel vrijer en veiliger voelen. Zelfs de
blinde en voorheen doodsbange Leentje
springt zonder hulp, juichend en kraaiend
van plezier, door het water. Het bad is in
juni in gebruik genomen.
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van den Munckhof en Cécile Peeters uit
Horst in het voorjaar weer mee te doen aan
de Venloop (halve marathon) en zich te
laten sponsoren. De vorige sponsoractie
van Cécile en Piet bracht meer dan € 1300
op.

Documentaire.
In juni bezocht documentairemaker Marijn
Poels onze kindertehuizen. Hij kwam in
opdracht van L1 TV-Limburg naar Flores
om in het kader van de actie L1mburg
Helpt een documentaire te maken over
vrijwilligers in ontwikkelingslanden.
Hij maakte een serie van 6 films over
inspirerende en innoverende projecten. Een
reeks waarin passie en bevlogenheid op

Project 2011/2012.
Het kindertehuis Nativitas in Watublapi, is
het eerste kindertehuis dat mama België
heeft gesticht (in 1974). In 1992 werd dit
tehuis zwaar beschadigd door de tsunami
en is in de jaren daarna met de oude
materialen weer bruikbaar gemaakt. Nu is
het tijd voor een grootscheepse renovatie.
Hiervoor zullen zich onder andere de
leerlingen van het Citaverde College uit
Horst weer inzetten met de jaarlijkse
speculaasactie. De Wilde Ganzen zullen de
opbrengst met 55% verhogen. Ook andere
organisaties hebben steun toegezegd.

prachtige wijze naar voren komt.
http://www.marijnpoels.com/
De serie is tot stand gekomen met
financiële steun van Stichting Omroep
Limburg in samenwerking met COS
Limburg.
L1imburg Helpt is iedere zaterdag te zien
om 16:00 uur, 17:00 uur en 19:00 uur en
op zondag om 12:00, 14:00 en 16:00 uur.

Bijdrage
Stichting
Harapan.
http://www.dse.nl/~harapan/
Jos van der Heijden ging samen met
pastoor Verschuren als vrijwilliger met een
bus pelgrims van de Nederlandse
Lourdesbedevaart voor zieken NLZ naar
Lourdes. Als dank voor hun inzet hebben
de pelgrims
€
400,-opgehaald
voor hem en
de pastoor.
Zij hebben
dit bedrag
meteen ter
beschikking
gesteld aan
Harapan,
specifiek voor het project renovatie
Watublapi.
Later werd ook nog € 800,-- overgemaakt
door de pastorale dienst van NLZ vanwege
de misintenties die alle NLZ pelgrims in
Lourdes achterlieten. Totaal dus € 1200,--.
De bijdrage zal gebruikt worden voor de
renovatie van het kindertehuis in
Watublapi.

L1 Tv is te ontvangen via kabel, webtv op
l1.nl, Ziggo digitaal kanaal 30 én kanal
982, UPC kanaal 713, Interactieve TV
KPN kanaal 508, CanaalDigitaal (Familie
pakket), DVB-T en Digitenne.

De filmserie begint op 29 september. De
film over Nativitas zal uitgezonden
worden op 13 en 14 oktober.
Op zondag 9 september gingen de films in
première in Foroxitie Arena te Sittard.
Naar aanleiding van de film besloten Piet
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Bijdrage
voor
veiligheid
tehuis
Assumtio.
Sedert
2009
worden
veiligheidsvoorzieningen getroffen bij kindertehuis
Assumptio in Nangehure om te voorkomen
dat de zee te dicht bij ons schooltje kan
komen. Kosten € 30.000. We zijn thans
bezig met de laatste fase van het project.
Hiervoor is nog ongeveer € 10.000 nodig.
Een goede doelenstichting heeft hiervoor
inmiddels € 2.500 toegezegd. Voor het
laatste deel worden nog sponsors gezocht.

Hoog bezoek
De in Indonesië zeer beroemde zangeres en
liedjesschrijfster Oppie Andaresta bezocht
ons kindertehuis Maria Stella Maris in
Nangehure. Oppie zet zich in voor
kinderen in nood en nam op Flores een
special op voor haar nieuwste album. Ze
wist de kinderen van mama België gelijk

voor zich te winnen want zij zongen uit
volle borst mee.
In het najaar zal Oppie ook naar Nederland
komen om op te treden tijdens de Tong
Tong Fair (voorheen Pasar Malam Besar)
in Den Haag.
Financieel overzicht 2011
BALANS STICHTING NATIVITAS OVER HET JAAR 2011
31-12-2010

31-12-2011

€ 0,00

€ 0,00

Rekening ING

€ 24.353,70

€ 57.109,95

Spaarrekening ING

€ 22.760,47

€ 1.762,25

Rekening Rabobank

€ 9.338,26

€ 7.423,20

BATEN

ACTIVA
Liquide middelen

Totaal activa

€ 66.295,40

€ 56.452,43

€ 66.295,40

Totaal passiva

€ 18.182,52

baten gezamenlijke acties

€ 12.768,94

baten acties van derden

€ 9.859,00

subsidies van overheden

€ 1.750,00
€ 200,78
€ 1.707,25

overige baten

€ 44.468,49

Totaal baten
LASTEN

Reserves:

- Overige reserves

baten eigen fondswerving

rentebaten

€ 56.452,43

PASSIVA

- Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET
JAAR 2011

€ 54.000,00

Besteed aan doelstelling
€ 0,00

€ 0,00

€ 56.452,43

€ 66.295,40

€ 0,00

€ 0,00
€ 56.452,43

€ 0,00

Kosten fondswerving
Kosten beheer en
administratie

€ 311,46
€ 311,46

Kosten
€ 66.295,40

Totaal lasten

€ 54.311,46

RESULTAAT

-€ 9.842,97

Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking
aan bestemmingsreserve

-€ 9.842,97
-€ 9.842,97
Horst, 30 september 2012.
Lies Dinnissen, Secretaris.
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