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Nieuwsbrief december 2016 
 

In deze nieuwsbrief een persoonlijk woord van mama België. Degenen die de brief per post 

krijgen zullen hem wel niet op tijd opvangen, maar hij is niet minder gemeend. Wij van 

Stichting Nativitas in Nederland sluiten ons natuurlijk van harte aan bij de Kerst en 

Nieuwjaarwensen vanuit Flores en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij 

hopen ook dat mama België haar goede werk nog jaren zal kunnen blijven voortzetten, 

ondanks haar hoge leeftijd en kwakkelende gezondheid. 

Lies Dinnissen,  

22 December 2016 

Secretaris. 

 

Maumere, 21 december 2016. 

Beste vrienden en sponsors in Nederland 

De blaadjes op de scheurkalender van 2016 worden steeds maar minder en we worden er 

weer aan herinnerd dat het einde van het jaar nadert. Voor ons en voor iedereen kunnen we 

over enkele dagen het jaar 2016 vaarwel zeggen. En terwijl we dat doen stellen we ons 

natuurlijk de vraag: “Wat zal 2017 ons 

brengen?”, maar ook komt onmiddellijk weer in 

grote trekken het verloop van heel 2016 ons voor 

de geest. Was het een goed jaar??? met veel 

blijde gebeurtenissen??? Kenden we 

tegenslagen??? Verlies van familie of goede 

vrienden? In een korte flits zien we heel 2016 aan 

ons oog voorbij gaan.  

                 

Wij hier in Maumere Flores moeten nog 

afwachten om een stempel te zetten op 2016. Het 

jaar is nog niet ten einde en er kan nog van alles 

gebeuren. Ik herinner me nog de grote 

aardbeving en tsunami die we mee maakten in 

December 1992. Ja...er kan nog van alles gebeuren en pas als we het laatste bladje van de 

scheurkalender hebben weggegooid zullen we een stempel kunnen zetten op 2016. En 

daarmee wil ik zeggen dat je pas in een volgende nieuwsbrief ons verhaal zult horen hoe 

2016 was..., hoeveel kinderen we hebben kunnen helpen..., hoeveel kinderen we op de 

schoolbanken hadden... en ook, hoeveel van onze  kinderen het geluk hadden  om weer in 

eigen familienest thuis te horen . 

 

Ik mag alvast op voorhand zeggen dat we, ook al waren er minder mooie dagen, dat wij blij 

en gelukkig afscheid kunnen nemen van 2016, omdat we heel veel kinderen hebben kunnen 

helpen en gelukkig maken. Maar dat konden we slechts doen met uw financiële steun en ook 
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met de waardering die je  hebt voor het werk wat wij doen. Het personeel en de kinderen van 

NATIVITAS en ikzelf houden er aan u daarvoor van harte te danken. Onze dank is natuurlijk 

heel klein in vergelijking met  wat jullie voor ons deden gedurende het jaar 2016 en voor 

heel velen al gedurende jaren lang, maar we zijn zeker dat je bij de feestdagen ook aan ons 

zult denken met een goed gevoel: “Ik heb ze niet in de kou laten staan... ik heb gezorgd dat 

de buikjes goed gevuld konden worden...ik heb gezorgd dat de mensen die zich dag en nacht 

inzetten voor de zorg van al deze kinderen kunnen beloond worden met een salaris .IK WAS 

MET MIJN DONATIE OOK AAN HET WERK EN BEZIG MET DE ZORG VAN DE 

KINDEREN VAN NATIVITAS”. 

              

Wij zijn blij en dankbaar dat we het werk niet alleen moeten doen. Wij willen u daarvoor 

heel hartelijk bedanken en wensen u bij de feestelijkheden het gevoel van geluk en de vaste 

wil om ook in 2017 verder met ons samen te werken ..We zijn zeker dat u een VROLIJK 

KERSTFEEST zult vieren en ook moogt rekenen op een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 

NIEUWJAAR. Wij van NATIVITAS bidden daarvoor. 

 

Hartelijke groeten van heel de familie “NATIVITAS“ Flores Indonesia. 

Colson Marie Jeanne. 

 

 

 
 

 


