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Secretariaat: Lies Dinnissen -Wanten,
Gebroeders Douvenstraat 18, 5961 DR Horst, tel. 077-3983493
e-mail: thdin@kpnmail.nl
Website: www.kinderenvanflores.nl

Nieuwsbrief mei 2020.
U ontvangt deze nieuwbrief later dan u van ons gewend bent. Dat heeft alles
te maken met de broze gezondheid van mama België en de problemen rond
de coronacrisis.
Nieuwjaarswens van mama België.
In haar nieuwjaarsbrief schreef mama

België op 31 december:
Wij zullen het nieuwe jaar weer inzetten 7
uur voor dat jullie dat doen. Met onze
kinderen zijn we zo juist terug van de
avondmis, die een dankmis was voor alles
wat 2019 ons heeft gebracht. De kerk zat
bomvol en heel veel mensen stonden buiten
om de mis mee te vieren en met dank het
jaar 2019 vaarwel te zeggen. Wij hebben
natuurlijk aan onze sponsors tijdens de
dankviering gedacht en natuurlijk ook aan
al diegenen die met hart en ziel steeds
bezig zijt om ons en de kinderen in Flores
te helpen. Wij kunnen enkel DANK U
ZEGGEN maar wij zijn ervan overtuigd
dat Jullie allemaal van hierboven zult
gezegend zijn voor alle moeite en hulp die
wij door de inzet van u en alle weldoeners
mochten bekomen in 2019. Terwijl ik nu
deze mail zit te schrijven is hier iedereen in
feeststemming want binnen een paar
uurtjes zetten wij het jaar 2020 in. Wij
wensen u dan ook van harte een gelukkig
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en voorspoedig Nieuw Jaar 2020.Wij
bidden dat vele van uw wensen in
vervulling mogen gaan alsook voor
vreugde en voorspoed in al uw
ondernemingen en vooral voor een goede
gezondheid gedurende het hele jaar 2020.
In een volgend mailke zal onze
secretaresse u laten weten hoe wij 2019
hebben beleefd en hoeveel kinderen wij
met uw hulp hebben kunnen helpen en wij
hopen dat we in 2020 verder op u mogen
rekenen en zeggen daarom al op voorhand
“HARTELIJK DANK”.
Aan al onze weldoeners in Nederland nog
eens een VREUGDEVOLLE KERSTTIJD
en een GELUKKIG en VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR 2020 gewenst
Bestuursoverdracht.
In verband met de bestuurswisseling (het
terugtreden van mama België) moesten de
nodige
formaliteiten
afgehandeld
worden.
Vanwege
de
zeer langzaam
draaiende
ambtelijke
molens, maar
ook door de
gezondheidstoe
stand
van
mama,
bleek
dat aanzienlijk lastiger en tijdrovender dan
verwacht. Een belangrijk document met
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betrekking tot modernisering van Yayasan
Nativitas werd op 29 oktober ondertekend
en naar Jakarta gestuurd ter goedkeuring.
De nieuwe, aan de moderne wetgeving
aangepaste statuten en het huishoudelijk
reglement moesten ter afwerking naar de
notaris.
Wennen aan de nieuwe structuur vergt tijd.
Er was sprake van een zekere verlamming.
Het nieuwe bestuur vond het moeilijk zelf
zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Gelukkig lijkt dat probleem opgelost.

worden graag aangenomen. Volgens veel
basisschoolleraren zijn onze kinderen
onafhankelijker, beter opgeleid en rustiger.
Tijdens de evaluatie ging mama België in
op het nieuwe beleid van de regering
onderwijs voor de armen ook werkelijk
kosteloos wil maken. Yayasan Nativitas
heeft
daarom
besloten
dat
het
kleuterschooltje alle kosten zal dragen voor
het onderwijs van hun leerlingen en ook
geen bijdrage meer zal vragen aan de
ouders voor het eigen schooluniform van

Wereldgehandicaptendag.
Op 3 december
2019
werd
Wereldgehandicaptendag uitgebreid gevierd
tijdens een door
het
district
Sikka op Flores
georganiseerde
bijeenkomst
voor ngo's die
zich
bezig
houden met de
zorg
voor
gehandicapten. Norma hield hier een
toespraak en mama België ontmoette hier
voor het eerst de nieuwe bupati
(districtsbestuurder). De bupati en de
bisschop prezen mama België voor het feit
dat zij al in 1975 de zorg voor de
gehandicapten op de kaart gezet had.
Mama België kreeg de gelegenheid om de
aanwezigen toe te spreken. Zij pleitte er
voor om meer samen te werken en alle
mogelijke hulp te geven aan hen die hulp
nodig hebben, speciaal aan hen die minder
geluk in hun leven gehad hebben.

Yayasan Nativitas. ( Er moeten dan toch
nog 3 uniformen per leerling zelf betaald
worden.) Daar staat dan wel tegenover dat
de kleuters niet meer opgehaald en
gebracht zullen worden door de Nativitas
bus. Deze inspanning wordt nu van de
ouders
zelf
verwacht.
De ouders van de leerlingen waren het
hiermee eens en waren blij dat de stichting
al zo snel inspeelde op het nieuwe
regeringsbeleid. De maatregelen gaan in
per 1 januari 2020.

Kleuterschooltje.
Op 5 december 2019 werd in Maria Stella
Maris de gang van zaken op het
kleuterschooltje geëvalueerd.
Ons kleuterschooltje in Nangehure kreeg in
2019 weer veel lof van basisscholen uit de
omgeving. Kinderen die vanuit onze
kleuterschool naar een basisschool gaan

Speculaasactie 2019.
Op 30 januari werd de traditionele
speculaasactie van Stichting Nativitas en
het Citaverde College afgesloten. Het was
de 20ste keer dat de actie gehouden werd.
Dat werd “gevierd” met een korte
bijeenkomst met de leerlingen die de
meeste speculaas verkocht hadden.
Herman Vermazeren (de actie coördinator
van het Citaverde College) kon bekend
maken dat de leerlingen samen met
Stichting Nativitas ruim 7000 pakken
verkocht hadden. De 3 toppers waren goed
voor15% van de totale verkoop.
Hierbij gevoegd de opbrengst van de actie
van de Stichting Harapan uit Best, kwam

de totale opbrengst uit op het formidabele
bedrag van meer dan € 15.000.
Topverkoper Sophie Donkers bood namens
Citaverde de cheque aan Theo en Lies
Dinnissen, resp. voorzitter en secretaris
van Nativitas aan. Zij vonden de leerlingen
kanjers en de school een superexcellente.

Gezondheidstoestand mama Belgie.
Met de gezondheid van mama België is het
nog steeds sukkelen. Op haar 85ste
verjaardag, 7 maart, was ze redelijk
opgeknapt. Ze kon haar verjaardag zelfs in
Nebe vieren. Het was voor het eerst dat
mama haar verjaardag buiten Maumere
vierde. De mensen in Napon Biri waren
dan ook zeer vereerd, dat ook zij een keer
de gelegenheid kregen samen met Jeanne
feest te vieren. Wat nog nooit gebeurd is,
gebeurde nu, de echtgenoten van alle
medewerkers van Yayasan Nativitas en de
chauffeurs zongen voor mama. Dit gebeurt
bijna nooit, meestal steunen ze alleen op de
achtergrond. Mama genoot zichtbaar.
Maar…. op 10 maart kregen we bericht dat
mama België weer met hartklachten
opgenomen was op de intensive care
afdeling van het ziekenhuis van Maumere.
De situatie werd door de artsen als zeer
ernstig beschouwd. Op Flores kon men niet
meer helpen, onmiddellijk transport naar
het ziekenhuis in Denpasar op Bali was
geboden. Ze was ingepland voor 30 maart,
maar vanwege het ook in Indonesië
rondwarende coranavirus
werden alle
publieke diensten gesloten en kon ze niet
weg.
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In verband met de lock down is het
kantoorgebouw in Maumere afgesloten en
verblijft mama België daar samen met haar
pleegdochter Kory en haar kinderen.
Het laatste contact is van 1 mei via skype
en kwam van haar familie uit België:
“Mama zag er goed uit, maar ze kan niet
meer. Ze komt amper nog in de gang voor
een korte wandeling en is dan snel buiten
adem en moe. Haar habitat is haar
kamer”.

Mama we wensen je een snel herstel.
Corona.
In Indonesië woedt het Coronavirus
natuurlijk ook. Volgens de officiële
gegevens zijn er bijna 10.000 positieve
gevallen en 450 doden. De werkelijke
aantallen zullen aanzienlijk hoger liggen.

De regering doet er uiteraard alles aan om
de besmettingen tegen te gaan. De
adviezen van de regering aan de burgers
zijn ongeveer hetzelfde als hier. Het lijkt
me wel veel moeilijker om er aan te
kunnen voldoen. Zeker op Flores als je de
manier van wonen en leven op het
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platteland in aanmerking neemt met het
gebrek aan stromend water en de
gebruikelijke hygiëne. Vanwege het
schrijnende gebrek aan mondkapjes
worden in Maria Stella Maris te Nangehure
zelf
gemaakt door mensen met een
beperking.
Hoe de situatie op Flores is, is moeilijk te
achterhalen. De berichten zijn erg
wisselend. De scholen zijn dicht en het
eiland is in lock-down. Iedereen moet
thuisblijven. De kinderen verblijven in
onze zorgcentra.
Een boot uit Makassar die de haven van
Maumere
aandeed
om
enkele
Florenezen te droppen moest weer de
volle zee op om 14dagen in quarantaine
te verblijven. Zes van de opvarenden
werden doodsbang, sprongen overboord
en verdronken.
Tot slot.
Omdat mama België zich altijd ingezet
heeft voor de armste der armen, was en is
er altijd geld nodig uit het buitenland

(België en Nederland). In de huidige tijd
moet er zelfs een eigen bijdrage gevraagd
worden. Een deel van de doelgroep dreigt
hierdoor buiten de boot te vallen. Daar
staat wel tegenover dat er ook vooruitgang
is geboekt: er zijn meer scholen gekomen,
het onderwijs is goedkoper geworden en er
is sinds kort een, zij het beperkte vorm,
van ziektekostenverzekering voor sommige
groepen.
Voor een substantieel deel van de
inkomsten is het project van mama België

afhankelijk van onze gulle sponsors en van
acties, zoals onze jaarlijkse Speculaasactie
met het CITAVERDE College en stichting
Harapan.
Het valt niet te ontkennen dat onze
inkomsten de laatste jaren ook teruglopen
Onze sponsorlijst wordt steeds korter
vanwege de leeftijd van de sponsors en
vanwege de AVG, waardoor het moeilijker
is het adres van nieuwe donateurs te
achterhalen. Daar komt nog bij dat de
impact van de coronacrisis in ons eigen
land al enorm is, maar het is een catastrofe
voor ontwikkelingslanden. Ons vangnet
ontbreekt daar volledig.
Wij zijn op zoek naar minder klassieke
methoden
van
fondsenwerving
(fondsenwerving via de sociale media?).
Wie kan ons daarbij helpen met suggesties,
tips, ideeën, enz., alle hulp is welkom.
Wij realiseren ons, dat wat wij doen maar
een druppel op een gloeiende plaat is, maar
vele druppels vullen ook een emmer.
De AVG en deze nieuwsbrief.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij
denken dat de inhoud u interesseert en wij
enkele van uw persoonsgegevens in bezit
hebben. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming is per 25 mei 2018
(AVG) van kracht. Stichting Nativitas
streeft er naar om haar werkprocessen zo
in te richten dat de privacy van haar
donateurs en nieuwbrieflezers zo optimaal
mogelijk gewaarborgd wordt.
Het vastleggen van persoonsgegevens
beperkt zich tot de naam, postadres en/of
emailadres en heeft enkel tot doel om
communicatie tussen het bestuur en haar
donateurs en sympathisanten mogelijk te
maken.
Tenzij u zich uitschrijft via een berichtje
naar thdin@kpnmail.nl, gaan wij er van uit
dat u geen bezwaar heeft tegen toezending
van de nieuwsbrief.
Mei 2020. Lies Dinnissen, secretaris.

