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Nieuwsbrief december 2014. 
 

Mama België weer even terug in België.  

Mama België had zoals gewoonlijk haar 

paspoort weer naar de Nederlandse 

ambassade gestuurd voor verlenging. Ze 

kreeg echter na enige tijd het paspoort 

terug met de mededeling dat volgens 

nieuwe regels (sedert juni 2014) een 

paspoort alleen verlengd kan worden in de 

plaats waar men is ingeschreven, in dit 

geval Harelbeke in België. Ze had nog 

maar een paar weken tijd en haastte zich 

naar België, waar ze juist op tijd aankwam. 

gebit te laten reviseren. Eind oktober vloog 

ze weer terug. 

 

Bezoek aan Flores. 

Mijn man en ik waren op het moment dat 

mama België in België was bij het project 

in Flores (uiteraard op eigen kosten). 

Helaas konden wij dus niet mama België 

ontmoeten. We werden rondgeleid door de 

leidsters Grasi, en Kory. Grasie spreekt 

wat Engels en Kory spreekt redelijk 

Nederlands en wij een heel klein beetje 

Indonesisch, dus de taal was geen 

probleem. We waren eigenlijk blij om nu 

eens te kunnen constateren dat alle zaken 

zonder problemen gewoon doorgaan, ook 

als de sturende westerse hand niet 

aanwezig is. Dit geeft hoop voor de 

toekomst. 

Grote bewondering kregen we voor de 

bouwvak-

kers die de 

bescher-

mingsmuur 

 achter het 

tehuis in 

Nebe ge-

bouwd 

hebben. Dit is een onvoorstelbaar zware 

klus geweest. Een muur van 5 m hoog, 40 
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m lang en 70cm dik! De hele muur is 

opgebouwd uit de stenen die met de 

modderlawine naar beneden zijn gekomen. 

Stenen van vaak meer dan 1 m in 

doorsnede die met hamer en beitel tot 

“draagbare” stukken kapot zijn geslagen en 

daarna tegen een krakkemikkige ladder 

van bamboepalen en op de schouder, tot 5 

m hoog naar boven werden gesjouwd. Een 

onvoorstelbaar zware en bovendien 

gevaarlijke prestatie. Alle arbeiders hadden 

dan ook gezwollen en gekneusde voeten. 

Ook geen wonder, als je dergelijk werk op 

teenslippers of blote voeten doet! We zijn 

dolblij dat er geen ernstige ongelukken zijn 

gebeurd. (Zegt u nu alstublieft niet: “Dan 

moet je maar veiligheidsschoenen 

beschikbaar stelen”, want dan wordt het 

werk gewoon niet uitgevoerd!) 

De muur is nu klaar. Nu wordt er 

begonnen aan de keuken, die we hebben 

moeten slopen om de opruimings-

werkzaamheden veilig te kunnen 

uitvoeren. 

 

Ook de renovatie van het kindertehuis 

Nativitas in Watublapi vordert. Alle 

werkzaamheden zijn uitgevoerd, op de 

vernieuwing van de keuken en de sanitaire 

voorzieningen na. Daar wordt nu, na het 

binnenhalen van de kruidnageloogst, 

voortvarend aan gewerkt 

 

Mama België opent speculaasacties 

2014. 

Wij maakten van de gelegenheid gebruik 

om mama België op 28 oktober naar Horst 

te halen om de speculaasactie 2014 te 

openen. Op verzoek van Stichting Harapan 

uit Best werd onderweg gestopt om ook in 

Best de Speculaasactie te openen. Mama 

België bood het eerste pak aan Wiet 

Gilsing aan, voorzitter van de 

Kringloopwinkel Handmelken in Best. 

Op 29 oktober kreeg mama België in het 

CITAVERDE College te Horst het eerste 

pak aangeboden door enkele leerlingen. 

Daarna had mama België enkele 

gesprekken met leerlingen en docenten van 

de school. Haar bezoek was maar kort 

omdat ze weer zo spoedig mogelijk terug 

wilde naar Flores. 

 

CITAVERDE is 100 jaar, samenwer-

king met Nativitas is al 15 jaar. 

In 2014 bestaat het CITAVERDE College 

100 jaar en werkt de Stichting Nativitas al 

15 jaar samen met de school. Op 17 

oktober werd de feestweek geopend. 

Stichting Nativitas had in de aula van de 

school een tentoonstelling ingericht over 

Flores. Er werd o.a. een traditionele 

keuken nagebouwd. ’s Middags was een 

mini-symposium georganiseerd met als 

thema “Co-operation in history and 

future”. De heer Witjaksono Adji, 

waarnemend ambassadeur van Indonesië 

en eerste secretaris Danang Waskito waren 
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naar Horst gekomen om het 

minisymposium en de tentoonstelling te 

openen. (De ambassadeur zelf was 2 

weken eerder benoemd tot minister van 

buitenlandse zaken in Indonesië.) Ook de 

burgemeester van Horst aan de Maas was 

aanwezig. 

In zijn openingstoespraak tot de aanwezige 

leerlingen en genodigden sprak de 

ambassadeur zijn grote waardering uit voor 

het werk van Stichting Nativitas en de hulp 

die het CITAVERDE College daarbij 

verleent. Hij bleek zeer goed geïnformeerd 

te zijn en was aangenaam verrast door de 

ongedwongen sfeer waarin het mini-

symposium plaats vond. Mogelijk komen 

uit dit bezoek nog verdere contacten met 

de school en de gemeente voort. 

 

Opbrengst Speculaasactie 2014/2015. 

De opbrengst van de Speculaasactie 2014 

zal dit jaar gebruikt worden voor de aanleg 

van 3 nieuwe geboorde waterputten. De 

putten zullen geboord worden, omdat de 

hand gegraven putten na enkele jaren zijn 

dichtgeslibd. Twee putten komen op het 

terrein van het tehuis in Nangehure en een 

op het terrein van het tehuis in Nebe. 

Bovendien zal met de opbrengst de gehele 

elektrische installatie in Nangehure 

vernieuwd worden. 

De Wilde Ganzen verhogen de opbrengst 

van de actie met 55%. 

 
De speculaasactie werd afgesloten op 17 

december met een spetterend event 

CITAVERDE by Night. Er werden 

diensten geveild afgewisseld met muziek 

en sketches van de leerlingen.  

Aan het einde van de avond werd Femke 

Wienes aan de zaal voorgesteld. Zij had 

voor maar liefst € 273 aan speculaas 

verkocht. De hele actie inclusief de 

bijdrage van Stichting Harapan en de 

Wilde ganzen heeft  naar verwachting € 

20.000 opgebracht. Zie ook 

http://kinderenvanflores.nl/acties/acties-

2014. 

 

Dank aan alle sponsoren. 

Langs deze weg willen wij graag alle 

sponsoren bedanken die ook dit jaar weer 

het werk van mama België gesteund 

hebben en op welke wijze dan ook acties 

gevoerd hebben om gelden te verzamelen. 

Er zijn weer vele initiatieven geweest. Om 

er maar enkele te noemen: mensen gingen 

op markten staan en verkochten zelf 

gemaakt gebak, organiseerden 

bingoavonden of solidariteitsmaaltijden, 

anderen doneerden vanwege een jubileum 

of een andere gelegenheid. Allen hartelijk 

bedankt namens mama België. Helaas zijn 

er ook veel sponsoren die we niet kunnen 

bedanken, om de eenvoudige reden dat we 

hun adres niet kunnen achterhalen ivm. de 
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Wet op de privacy.  

Belastingtip. 

Stichting Nativitas is sedert 2008 door de 

belastingdienst aangewezen als algemeen 

nut beogende instelling (ANBI).Als u een 

periodieke gift wilt doen aan een algemeen 

nut beogende instelling, dan kunt u die gift 

aftrekken in uw aangifte 

inkomstenbelasting. Voorheen moest een 

en ander vastgelegd worden door 

tussenkomst van een notaris. Sedert 2014 

is een eenvoudige schriftelijke 

overeenkomst tussen u en onze stichting 

voldoende. Voor een dergelijke 

overeenkomst geldt dan geen 

drempelinkomen. U krijgt dus een deel 

van uw gift terug via de belasting. 

Voor de overeenkomst kunt u het 

formulier van de belastingdienst 

downloaden van 

http://www.belastingdienst.nl/giften of een 

eigen overeenkomst opstellen. 

 

Nieuwjaarswens van Nativitas 

Nederland. 

Het bestuur en de vrijwilligers van 

Stichting Nativitas Nederland wensen u 

een voorspoedig en gezond 2015. 
Horst, 18 december 2014. 

Lies Dinnissen, secretaris 
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