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Nieuwsbrief september 2013.
Jan Colson overleden.
Helaas moet ik deze nieuwsbrief beginnen
met het melden van 2 overlijdensberichten.
Op 2 oktober
overleed in het
bijzijn van zijn
naaste familie Jan
Colson, de oudste
broer van Marie
Jeanne
Colson
(mama België).
Jan leed al enkele
jaren aan een
ongeneselijke spierziekte. Hij werd met veel,
liefde al die tijd thuis verzorgd door zijn
vrouw Claudine. Gelukkig lukte het mama
België om op tijd thuis te zijn, zodat zij Jan
nog enkele dagen mee heeft kunnen
verzorgen.
Jan werd 76 jaar. Hij heeft veel betekend voor
mama België. Hij en Claudine waren haar
steun en toeverlaat. Tevens was hij de
oprichter en voorzitter van VZW “De
kinderen van Flores” in België. Wij wensen
Claudine en de familie veel sterkte toe.
Yofi overleden.
Ten gevolge van
een triest ongeval
overleed op 20
augustus in het
ziekenhuis
van
Maumere
het
staflid Yofi. Yofi
zou de leiding
overnemen van het hydrotherapiecentrum in
Wairii. Yofi was nog niet zo lang getrouwd
met Wulan en had een 13 maanden oud

kindje. We wensen de familie veel sterkte.
Mag ik u voorstellen?
Onze penningmeester Hub
Berkers zal vanwege privé
omstandigheden
zijn
bestuursfunctie
als
penningmeester
per
1
oktober neerleggen. We zijn
blij dat wij al snel een
vervangster hebben kunnen
vinden. Mevrouw Aggie van der Plaat zal de
functie van Hub gaan overnemen. Aggie is 57
jaar en woont in Horst. Zij is werkzaam
geweest als docente bij de Gilde opleidingen.
We wensen Aggie veel succes in haar nieuwe
functie.
Wij danken Hub voor zijn inzet en advies en
zijn blij dat hij aan onze stichting verbonden
wil blijven als adviseur.
Rode Kruisboot in Maumere.
Artsenvrijwilligers verlenen hulp in de
afgelegen gebieden. Mama België schrijft: Ik
heb pas nu de tijd gehad om mijn computer te
openen, te veel brieven om ze allemaal te
lezen en ook te beantwoorden. Momenteel
staat een heel, heel grote boot in Maumere
van het Rode Kruis. Er werden vandaag heel,
heel, heel veel mensen onderzocht door de
dokters. Morgen opereren ze hazenlippen,
katarak en oorproblemen en gondok (struma
in het Nederlands, als ik mij niet vergis) een
gezwel in de nek. Wij hadden ook weer 4
patiëntjes met een hazenlip. Eentje is nog te
klein en te mager en zal later geopereerd
worden. Drie zijn nu op de boot, morgen
worden ze MISSCHIEN geopereerd. We
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hadden het dus ook weer druk om mensen in

te lichten en op te zoeken, zodat ze van de
gelegenheid gebruik kunnen maken, want.de
operatie is gratis. Worden ze in het ziekenhuis
opgenomen voor verdere verzorging, dan zal
dat natuurlijk betaald moeten worden.
MAAAAAR, ik schrok geweldig toen ik met
een van de patiëntjes aankwam aan de haven
en van Grasi (de hoofdleidster L.D), die zat
met de andere patiëntjes, me vertelde dat
MARLIN ook geopereerd wordt schrik niet,
van een gezwel in haar oksel! Volgens Grasi
vertelde had ze een gezwel in de borst en heeft
zich door een dukun (soort tovenaar L.D.)
laten behandelen. Dat is beter geworden
maar ondertussen had ze dat gezwel in haar
oksel!!! Ik hou mijn hart vast, als dat ook
maar weer geen kanker is??? Ze werkt in het
kleuterschooltje en is ondertussen aan het
studeren om een diploma te behalen voor het
kleuteronderwijs. Ze is vooraan in de 20 Ik
hoop dat ik mij vergis, maar ik vrees dat ze
geen bericht krijgt over de aard van het
gezwel die weggenomen werd... Zondag
vertrekt de boot en?? De tijd zal het moeten
uitwijzen. Genoeg, ik ben doodmoe. Het is
kwart over twee en ik heb mijn bed nu wel
nodig!...
Marli werd niet geopereerd. De familie
verbood het (L.D.).
Tehuis Maria Visitatie in Nebe Blawuk.
In de vorige nieuwsbrief berichtten we u dat
alleen al voor het opruimen van de gevolgen
van de aardverschuiving een bedrag van
tussen de € 15 en € 20.000 gemoeid zou zijn.
Het puin moet vóór de volgende natte periode
opgeruimd zijn, maar eerst moet er geld
komen om de arbeiders te betalen. Mama
België schrijft nu: Morgen ga ik WEEEEER

voor de zoveelste keer met Dami en enkele
van zijn tukangs (werklieden L.D.) naar Nebe
de grondverschuiving bekijken. Als ik in de
prijs voor het opruimen kan overeenkomen,
denk ik, dat ik kost wat kost moet beginnen
met de werken. We zijn bijna halverwege
September en in oktober begint normaal de
regentijd. Als we nu niet beginnen vraag ik
mij af wat er ons weer te wachten staat als het
begint te regenen. Natuurlijk een verder
afbrokkelen van muur met aansluitend
natuurlijk
weer
nieuwe
grondverschuivingen.
Ik heb dus beslist om onmiddellijk te
beginnen ook al is mijn kas leeg. Wachten
kan niet meer.

De komende acties zullen gericht zijn op het
opruimen van het puin en het herbouwen van
de keuken van het tehuis.
Tijdens ons verblijf op Flores, in juni
jongsleden, hebben we de schade van de
aardverschuiving in Nebe zelf kunnen
aanschouwen. Een uitgebreid filmverslag van
de situatie kunt u vinden op onze website
www.kinderenvanflores.nl onder “video”.
Kindertehuis Assumptio in Wolofeo krijgt
elektriciteit en waterleiding (misschien).
Ook het kindertehuis zal mogen aansluiten.
Maar voor er met de werkzaamheden
begonnen wordt moest een bepaald % van de
begroting betaald worden door de bevolking
en dus ook door ons kindertehuis. De pastoor
heeft voor de parochie (kerk en huis van de
pastoor en parochiezaal) volledig betaald.
Ook het nonnenklooster en wij voor het
kindertehuis hebben onze bijdrage volledig
betaald. De bevolking moet dat nu ook nog
doen, maar de leidingen zullen gelegd worden
en pas als een bepaald % van het bedrag

betaald is zal de waterkraan geopend worden
en de lampen in de huizen en dus ook bij ons
kunnen branden. Maar dat kan nog een jaar,
twee jaar en meer duren, ook al zijn de
leidingen klaar.
Renovatie van kindertehuis Nativitas in
Watublapi is in volle gang.
Voor de renovatie van
dit tehuis werd vorig
jaar
geld
bijeengebracht.
De dakbedekking en
plafonds in de kamers
zijn vernieuwd. De
tuimelramen
zijn
vervangen
door
gewone
vensterramen. De muurbekleding met tegels is
ook klaar .Momenteel zijn we met het
schilderen van het gebouw bezig. Ik hoop dat
we tegen eind oktober klaar zijn met de
renovatie van het complex voor de kinderen.
Acties 2013/2014.
In 2013 en 2014 zullen er weer verschillende
acties gehouden worden. De opbrengsten
daarvan zullen besteed worden aan het laatste
deel van de renovatie van het kindertehuis
Nativitas in Watublapi en het oplossen van de
problemen bij het kindertehuis Maria Visitatie
in Nebe Blawuk.
€ 5000 hebben we alvast binnen, maar we
hebben er nog heel veel nodig, vooral ook
omdat de keuken afgebroken en herbouwd
moet worden. Gelukkig hebben we meerdere
toezeggingen en liggen bij enkele organisaties
nog een paar ijzers in het vuur. Van de
Stichting Harapan uit Best ontvingen dit jaar
verschillende bedragen. Bovendien zullen we
van de Stichting Handmelken uit Best (via
Stichting Harapan), nog eens een cheque van
ruim € 5535 in ontvangst kunnen nemen.
Speculaasactie 2013.
De jaarlijkse speculaasactie van het
Citaverdecollege in Horst gaat van start op 4
november. We hopen hiermee een fors bedrag
binnen te halen voor het beschadigde deel van
het kindertehuis in Nebe.

Vulkanische activiteiten.
Kelimutu
In mei hebben mijn man en ik samen met
mijn zus en Aggie van der Plaat onze
projecten bezocht (op eigen kosten uiteraard).

Tijdens ons verblijf wilden we met onze
gasten de Kelimutu weer bezichtigen. Daags
voor ons bezoek werd het Nationaalpark
Kelimutu
echter
gesloten
vanwege
eruptiegevaar.
In mei werden in de omliggende dorpen
zwaveldampen geroken en werd er gerommel
gehoord.
De
hulpdiensten
werden
gewaarschuwd en op 4 juni werd het
nationaalpark Kelimutu gesloten. Volgens de
laatste berichten is de kleur van het water in
het zwarte meer veranderd in blauwachtig wit
en zijn de andere 2 meren, lichtgroen en
mosgroen. Het water is onrustig en er stijgen
zwaveldampen op tot 50 m. De gevreesde
eruptie bleef echter tot nu toe uit.
Inmiddels is het park weer open gesteld.
Rokatenda.
Op 10 augustus 2013 braakte de Rokatenda op
Paluweh weer lava en as uit. Een aswolk ging
tot 2000m hoogte en een lawine van steen en
as rolde langs de helling naar beneden. Weer
moesten 3000 mensen geëvacueerd worden.
Naar verluidt konden zes mensen niet tijdig
wegkomen en lieten het leven. De Rokatenda
is sedert oktober 2012 actief. Vulkanologen
waarschuwen voor nog meer hevige
uitbarstingen.
http://www.youtube.com/watch?v=ah17FgOHmc
Mama België schrijft over de uitbarsting van
de Rokotenda.
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Momenteel zitten zo'n 1000 mensen in tenten
hier in Maumere. Er zijn geen kinderen en
ook geen families die bij ons in de
kindertehuizen zijn gekomen om hulp te
zoeken. De mensen waren moeilijk te bewegen
om het eiland te verlaten. Nu er enkele doden
zijn gevallen is dat misschien de reden
waarom ze dan toch zijn weg gegaan. De

regering heeft geholpen en zijn ze met boten
gaan halen. Ik denk dat ze liever bijeen
blijven onder toezicht en met hulp van de
regering....ondertussen worden er huizen
gebouwd en is ook de kerk (via Caritas) bezig
met het bouwen van huizen voor deze mensen.
Als ze bij ons komen zouden we ze enkel
kunnen helpen met voorlopig logement en
voeding. Om ze dan ook nog een huis aan te
bieden, daar hebben we de centen niet voor.
En ik denk dat de mensen liever in de tent
blijven om in aanmerking te komen van een
huisje en een lap grond erbij en gelijk hebben
ze.

Rondzending Nieuwsbrief.
Tot nu toe ontving u de nieuwsbrief per post.
In verband met deze steeds stijgende
portokosten overwegen wij om de nieuwsbrief
zo veel mogelijk digitaal te gaan verzenden.
Wij verzoeken daarom degenen die digitale
ontvangst op prijs stellen ons het e-mailadres
door te sturen.
Tip.
Wist u dat periodieke giften onder
voorwaarden helemaal aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting? Er geldt geen drempel en
geen maximum, zoals bij “gewone” giften. De
fiscus betaalt tussen de 16% en de 52% mee
aan uw schenking afhankelijk van uw
inkomen. U moet alleen de gift schriftelijk
laten vastleggen en de gift minimaal 5 jaar
achter elkaar doen.
Jubileum mama België.
In 2014 is het 40 jaar geleden dat mama
België zich vestigde op
Flores. In die tijd heeft ze
4200 kinderen kunnen
redden
en
een
menswaardig
bestaan
gegeven. Deze mijlpaal zal
op Flores ongetwijfeld op
gepaste wijze gevierd
worden. Wij als bestuur
van Nativitas beraden ons
nog op welke wijze wij daaraan deel kunnen
nemen. Als u een idee hebt, laat het ons dan
weten.
Horst, 5 september 2013.
Lies Dinnissen, secretaris

