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Nieuwsbrief november 2019.
Mama België.
Na het plaatsen van de
stents afgelopen april is
de gezondheidstoestand
van
mama
België
langzaam vooruit gegaan.
Bij de laatste controle (in
Denpasar) was de dokter
zeer tevreden. Ze is echter
wel erg verzwakt en snel
moe, maar – ondanks alles - is ze toch
weer aan het werk. Ze heeft echter een
groot deel van haar werkzaamheden
overgedragen aan haar staf, maar ze blijft
toch nog de spin in het web.

Bestuursoverdracht.
Zoals ik al eerder
gemeld
heb
moeten er in
verband
met
bestuurswisseling
(het terugtreden
van mama België)
de nodige formaliteiten afgehandeld worden. Dat
blijkt lastiger en
tijdrovender dan
verwacht (mede door de ziekte van mama
België). Een belangrijk document met
betrekking tot modernisering van Yayasan
Nativitas werd op 29 oktober door mama
België ondertekend. Het is inmiddels naar
Jakarta gestuurd ter goedkeuring. De
nieuwe, aan de moderne wetgeving
aangepaste statuten en het huishoudelijk

reglement liggen ter afwerking bij de
notaris.

Norma.
In mei was de secretaris van Yayasan
Nativitas geslaagd aan de universiteit van
Maumere. Dit werd in mei op uitbundige
wijze gevierd.

Onze bestuursleden Youri
Angelique bij mama Belgie.
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In juni kreeg mama België twee van onze
jonge bestuursleden op bezoek. Youri van

Vessum en Angelique Philipsen bezochten
het project in juni. Voor Youri was het de
derde keer, hij kon dus uitstekend
Angelique introduceren. Ook de vader van
Youri, zijn broer en een vriendin van
Angelique behoorden bij het gezelschap.
Natuurlijk waren zij gepakt en gezakt met
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allerlei bruikbare spullen en zoals
gewoonlijk kwam het gezelschap diep
onder de indruk weer in Nederland terug.

Voorzitter en penningmeester op
bezoek.

Op 16 september landden mijn man en ik
op het vliegveld van Maumere. De
bedoeling was informatie te verzamelen
om de renovatieprojecten Resurexio en
Nativitas te kunnen afronden en de afbouw
van het internaat te zien. Natuurlijk hadden
we bij deze gelegenheid van deze en gene
giften bij ons voor de kinderen en het
personeel, zoals b.v. nieuwe kleding. Het
blijste was men echter met de speciale
drinkflessen voor kinderen met schisis.

Bezoek van Wilde Ganzen.
Voor 2019 hadden de Wilde Ganzen een
bezoek gepland aan de projecten op Bali,
Lombok en Flores die zij meefinancierden.

Ook Yayasan Nativitas kon zich op een
bezoek verheugen. Het toeval wilde dat
mijn man en ik op Flores waren toen de
Wilde Ganzen de Yayasan bezochten. Eén
dag werd er vergaderd met het bestuur en
werd er over en weer informatie
ingewisseld en adviezen gegeven. Er

werden tevens afspraken gemaakt over de
verslaglegging van de nog lopende
projecten. De tweede dag werden de
projecten Resurexio in Lekebai en
Assumptio in Wolefeo bezocht. De Wilde

Ganzen waren erg onder de indruk.
Aansluitend organiseerden de Wilde
Ganzen een cursus in Ende: “Linking,
learning and resource mapping” over
lokale fondswerving. Norma, de secretaris
en Grasi, de voorzitter van het dagelijks
bestuur, namen er aan deel en behaalden
ook nog een certificaat.
Samenvattend: het bezoek van de Wilde
Ganzen was voor beide partijen een
succes.

Nieuwe president.
Op 20 oktober werd Yoko Widodo voor de
2de termijn beëdigd als president van
Indonesië.

Onder Yokowi is in zijn eerste termijn
hard gewerkt om corruptie tegen te gaan.
De infrastructuur is ook geweldig
verbeterd. Er wordt hard gewerkt om de
positie van de “kleine man” te verbeteren.

Onlangs werd een soort kinderbijslag
ingevoerd en sedert kort kan iedereen een
ziektekosten-verzekering afsluiten. Laten
we hopen dat hij de kans krijgt de in zijn
1de termijn in gang gezette hervormingen
af te ronden.

Het bankrekeningnummer van de Yayasan
is tevens het lotnummer van de jaarlijkse
bankloterij. En raad eens wat….? Yayasan
won een echte Honda!. Gelukkig hebben
de zorgtehuizen al een motorfiets, maar de
verkoop van de Honda zal een welkome
aanvulling zijn van de kas.

Hulp.
Voortgang Asrama Sint Theresia.
Eindelijk kregen we bericht dat aan het

Dit jaar kwam er ook van enkele
onverwachte kanten lokale hulp.
Op 15 juli kregen we steun van het
openbaar ministerie. Er werden dozen en
zakken met eten gebracht.

Door een plaatselijke lagere school werd
een spontane actie gehouden. De leerlingen
kwamen de cadeautjes zelf naar onze
kleuters brengen.

asrama is begonnen.
In september bezochten we het asrama.
Ongelofelijk wat we zagen. De slaapzaal
en de eetzaal, alles was ontruimd en
samengebracht in de studiezaal: vijf en
dertig puberende meisjes studeren, slapen
en eten in de studiezaal. Slapen, 2 hoog en
tussen de bedden kun je nauwelijks door.
Maar het verloopt zonder problemen. Hoe
lang het duurt? Drie, vier, vijf maanden?
De lasser heeft inmiddels de gehele
dakconstructie vervangen, maar nu moet
de aannemer beginnen en die heeft pas
eind november tijd. “Ook op de elektricien
zit ik al meer dan een maand te wachten”,
zegt mama België. “Ik weet echt niet wat
ik doen moet. De aannemer heeft beloofd
eind november te kunnen werken bij
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mij…BELOVEN IS GEMAKKELIJK… als
het maar waar is.. Ook voor de meisjes ven
het internaat is het niet prettig, maar
gelukkig morren ze niet, ondanks dat het
bloedheet is. Gelukkig!!”
Speculaasactie.

zorgtehuizen herbouwd of gerenoveerd en
zijn diverse andere voorzieningen voor de
kinderen gerealiseerd.
Dank je wel bestuur en leerlingen van
Citaverde College en al die anderen die
Stichting Nativitas in de 26 jaar van het
bestaan
van
Stichting
Nativitas
ondersteund hebben.
November , Lies Dinnissen, secretaris.

Het is al weer 20 jaar geleden dat de
Stichting Nativitas en het Citaverde
College in Horst de handen ineen sloegen
om mama België op het afgelegen
Indonesische eiland Flores te helpen bij het
opvangen van hulpbehoevende kinderen
uit arme gezinnen.

Mama Grasi directeur) laat vol trots haar
nieuwe leesbril zien.

De jaarlijkse speculaasactie is inmiddels
een stukje cultuur geworden. Wel een

Een paar klompjes een nieuwe sjaal en een
nieuw bloesje en het personeel is weer
helemaal blij.
Er is
beloofd
ik over
paar jaar
lopen.
cultuur die verbinding maakt met de
kinderhuizen van mama België op Flores.
Wij de smaak, zij de goede nasmaak.
Onder het motto: Red een kind met
speculaas en verwen u zelf met
Sinterklaas,
zijn
inmiddels
alle

mij
dat
een
kan

