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Nieuwsbrief september 2018.
Mama België.
Mama België is half augustus voor een
welverdiend verblijf van 2 maanden naar
België vertrokken. Natuurlijk zal ze zich
daar weer aan een uitgebreid medisch
onderzoek onderwerpen.
Enkele kleine gebreken zullen worden
verholpen.
Ze
weet in iedere
geval al dat ze
het kalmer aan
moet gaan doen,
maar dat is niets
bijzonders voor
iemand van haar
leeftijd.
Als ze weer terug is op Flores, zal de
verantwoordelijkheid voor de Yayasan
Nativitas formeel worden overgedragen
aan haar pleegdochter Corrie. In de
praktijk is dat eigenlijk al zo, zeker als
mama België op vakantie is in België.
We zullen in Nederland dit jaar geen
bijeenkomst organiseren waarop u mama
België kunt ontmoeten. U kunt echter wel
“Bij Marie-Jeanne op de koffie” op
zondag 23 september tussen 14:00 uur en
17:00 uur in Gorsems Gasthof, Gorsemdorp, 3803 Sint-Truiden België. Een event
georganiseerd door “De kinderen van
Flores VZW” België.
Stichting Rupingh.
Stichting Rupingh in Amsterdam vierde
30juni haar 20 jarig jubileum. Stichting
Rupingh is 20 jaar geleid door Theo
Verdurmen en houdt zich in hoofdzaak
bezig met financiële kinderadoptie op
Flores. De stichting heeft ook veel

kinderen geadopteerd van mama België.
Verder houdt de stichting zich ook bezig

met het ontsluiten van dorpen en het
brengen van drinkwater.
Het jubileum werd gevierd tijdens de Pasar
Malam in Zeist op 30 juni. We hebben
kunnen constateren dat de Stichting kan
terugzien op een geslaagde viering. Vanaf
deze plaats ook gefeliciteerd!
Renovatie internaat St. Theresia in Desa
Nebe Wair Mitak.

De opbrengst van de speculaasactie van
2017 was bestemd om het asrama in Nebe
geheel te renoveren. Volgens de begroting
was een bedrag van € 23.721,00 nodig.
Dit bedrag is met diverse activiteiten in het
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kader van de Speculaasactie gehaald. Nu
kan met de renovatie begonnen worden.
De meisjes in het internaat zijn dolblij.

brengen bestaande uit: Rp. 1.500.000, 20
kg rijst, palmsuiker, melk, braadolie en
snacks.

Traditionele speculaasactie.
Dit jaar zal onze traditionele speculaasactie een ander karakter krijgen.
Op nadrukkelijke wens van mama België
zal de opbrengst
van de actie dit jaar
gebruikt
worden
voor kinderen die
in hun functioneren
beperkt
worden
door lichamelijke
en/of
geestelijke
gebreken. Bijvoorbeeld kinderen die
wachten op een prothese, of een schisis- of
klompvoetoperatie. Zaken waar voorheen
het Lilianefonds hulp bood.
Voor gehandicapten schaamt men zich, die
worden vaak verstopt, verwaarloosd en als
een last ervaren.

Cursussen.

Het is van het grootste belang dat iedereen
een eigen zelfstandig bestaan op kan
bouwen. Daarom worden er 3 cursussen
aangeboden: naaister, lasser en timmerman. Deze cursussen zijn vooral bedoeld
voor gehandicapten en jonge meisjes of
alleenstaande vrouwen. De naaicursussen
worden gegeven in Nangahure en de lasen timmeropleidingen in onze werkplaats
in Waiara. In juli is weer een naaicursus
afgesloten.

Bestuursprobleem
Stichting Nativitas kampt ook met een
bestuursprobleem. Het blijkt erg moeilijk
te zijn om geschikte bestuursleden te
vinden. We zoeken één of liever nog 2
personen die voeling hebben of willen
krijgen met ons project en zich onder
andere willen inzetten voor crowdfunding.

Jubileum.
Dit jaar bestaat Stichting Nativitas 25 jaar.
Oorspronkelijk wilden we dat jubileum in
stilte voorbij laten gaan, omdat we de
kosten
van
zo’n
evenement liever aan de
kinderen zouden willen
besteden. Dit besluit
oogstte kritiek, zodat we
besloten hebben op
sobere wijze en zonder
noemenswaardig
budget
een
fototentoonstelling: “25 Jaar Stichting
Nativitas in woord en beeld” samen te
stellen in de bibliotheek te Horst, adres
Librije 60 te Horst. U kunt de
tentoonstelling tijdens de openingstijden
van de bibliotheek bezichtigen in de
periode tussen 7 december 2018 en 11
januari 2019. U kunt ook een telefonische
afspraak maken, dan leidt een van onze
bestuursleden u rond.

Privacywetgeving.
De privacywetgeving levert ons problemen
op. De wetgeving is oorzaak dat donaties
achterblijven. In verband met deze
wetgeving is het niet meer mogelijk het
adres van de donor te achterhalen,
waardoor we geen mogelijkheid hebben te
bedanken.
Ook
kunnen we geen
Nieuwsbrief
sturen.

marine

vrouwen

Meevaller.
Vorig week kregen
we bericht dat een
delegatie
van
een donatie kwam
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