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Nieuwsbrief december 2020. 
Mama Belgie. 

In maart vierde mama 
België haar 85ste 
verjaardag. Vieren is 
een groot woord. Door 
de corona verliep dit in 
beperkte kring. De 
gezondheidstoestand 

van mama blijft zorgwekkend. Het 
verplicht thuis blijven zorgde er 
automatisch voor dat mama België het 
rustig aan doet. Ze verblijft in Maumere, 
op haar kamer, in het multifunctioneel 
huis. Ze wordt omringd met de beste 
zorgen! Dat neemt echter niet weg dat 
onlangs in het ziekenhuis van Maumere 
een lekkende hartklep is ontdekt. Dit is in 
het ziekenhuis van Maumere niet te 
behandelen. Mogelijk gaat ze binnenkort 
naar Bali om zich te laten behandelen ( als 
Covid 19 het toelaat). 
 
Covid 19  

 Covid 19 zorgde en zorgt op Flores 
evenals bij ons voor grote problemen. 
Winkels dicht, scholen dicht, avond klok, 
etc. Wat Covid 19 voor onze opvangcentra 
betekent hebt u kunnen lezen in onze 
Corona Nieuwsbrief “Hulpkreet voor 

Noodhulp” van juli. Deze actie is enorm 
aangeslagen. Op 1 november 2020 stond 
de teller op € 22.190. Daar moeten we 
onmiddellijk aan toevoegen dat er eind 
november nog een grote corona-gift kwam 
van de Stichting Medische Missiezusters.  
 
Speculaasactie 
Helaas staat tegenover de geweldige 
opbrengst van de corona-actie dat we de 
jaarlijkse speculaasactie met het Citaverde 
College in Horst hebben moeten 

afgelasten. Wij vonden 
het niet verantwoord om 
in deze tijd leerlingen 
met speculaas langs de 
deuren te sturen. Dit is 
een geweldige tegen-
valler, maar met  name 

de laatste donatie van de missiezusters 
maakt deze tegenvaller weer goed. 
De op een andere leest geschoeide 
speculaasactie van Stichting Harapan in 
Best ging wel door. De opbrengst hiervan 
was € 4625,- 
 
Eigen inkomsten van de zorgcentra. 
De inkomsten die de tehuizen voorheen 
kregen door de verkoop van zelfgemaakte 
snacks zijn door de corona ook 
weggevallen. Er waren ook geen 
inkomsten uit de boerderij en de 
timmerwerkplaats.  Alle kosten moeten 
gedragen worden door de tehuizen zelf en 
dus door de stichting. We hopen dat de 
situatie snel weer normaal is. 
Dan was er ook nog een ander virus, het 
ASF varkensvirus uit Africa. Het werd 
verboden varkensvlees te verkopen of te 
eten. 
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Dit had gevolgen voor het plan om 
gehandicapten voor onze varkens te laten 
zorgen. We kunnen geen varkens kopen of 
verkopen of gehandicapten opleiden als 
varkensverzorgers op de boerderij. 
 
Hulp vanuit de bevolking. 
Gelukkig kregen de tehuizen ook hulp van 

lokale instellingen, bedrijven, onderwijs-
instellingen en burgers. Er werd hulp 
gegeven in de vorm van voedselpakketten 
en zakken rijst. De overheid zelf laat het 
afweten. 
 
Onderwijs. 
In juli ging het nieuwe schooljaar van start. 
Wegens Covid 19 waren de scholen al vrij 

snel gesloten. In sommige gevallen kregen 
de schoolkinderen les bij de leraren thuis 
in kleine groepjes. Na 2 uur les gingen de 
kinderen met huiswerk naar huis. 

Gevolg van het thuis leren is dat de 
kinderen de beschikking moeten hebben 
over een Android mobieltje met een 
internetbundel. Het huiswerk moet met 
Whats App verstuurd worden. 
In de zorgcentra kroop men soms letterlijk 
“onder de boom”, niet enkel voor de 
schaduw, maar ook, jawel, om de beste 
ontvangst te hebben. Zo kennen we zelf 
ook enkele plekken (Wolofeo en 
Watublapi) waar je werkelijk onder een 
bepaalde boom moet gaan staan om toch 
een beetje ontvangst te hebben. 

De renovatie van het internaat in Nebe, 
nadert zijn voltooiing. De bewoners zijn 
dolblij met de ruimte, het licht en de lucht 
die ze nu hebben. Het internaat speelt een 
belangrijke rol in de regio. De meisjes 
krijgen de kans om te studeren aan een 
middelbare school, zonder elke dag uren te 
moeten lopen over paden en paadje 
vanwege het ontbreken van openbaar 
vervoer. 

 
Verbeteringen op Flores.  
Er zijn steeds minder baby's en zieke 
kinderen en de reden daarvan is dat er in 
de loop der jaren op medisch gebied heel 
veel is veranderd: de moedersterfte bij de 
geboorte is veel minder door beter 
prenatale zorg, kindersterfte is ook veel 
minder, overal zijn er nu de maandelijkse  
kinderweging en  controle van zuigelingen 
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en moeders. Vaccineren is ook al heel 
goed geaccepteerd (polio komt nauwelijks 
nog voor). Kinderziektes worden nu 
sneller opgespoord, want er zijn meer 
dokters actief en de mensen maken er meer 
en meer gebruik van. We zien ook het 
effect van de opleiding die mama België 
en haar staf reeds vele jaren geeft aan de 
(pleeg)moeders/tantes en de meisjes in de 
asrama’s (kostscholen). Ook in de kleine 

dorpen verzorgen de mensen zich beter, 
passen ze betere landbouwmethodes toe en 
beheren ze hun geld beter. Er is dus een 
grote vooruitgang en onze opvanghuizen 
zullen op die manier in de toekomst 
minder te doen hebben, maar meer en meer 
wordt er aangeklopt om de kinderen bij 
ons onder te brengen omdat ze geen school 
in de buurt hebben en transport en wegen 
nog veel te wensen overlaten, vooral in het 
binnenland. Maar het grootste punt is wel: 
studeren kost geld, een bom van geld en is 
voor veel ouders onbetaalbaar, maar dat 
zal in de toekomst ook veranderen, want 
meer en meer zal er aan gezinsplanning 
gedaan worden. Het is gemakkelijker een 
of twee kinderen op school te hebben dan 
vier of vijf en misschien zal het onderwijs 
in de toekomst ook wel goedkoper worden. 
De huidige president is daar hard voor aan 
het werk en ondertussen bieden wij met 
onze opvangtehuizen hulp door onze 
kinderen op te leiden, zodat ze in de 
toekomst ook hun steentje zullen kunnen 
bijdragen aan de opbouw van hun land. 
 
Hulp aan gehandicapten. 
Vanwege de opbrengst van de 
speculaasactie van 2019 hebben we in 
2020 veel voor gehandicapte kinderen 

kunnen doen. Gelukkig heeft de huidige 
president een nationale ziektekosten-
verzekering ingevoerd. Hierdoor kunnen 
de operatiekosten van de kinderen met een 
identiteitskaart een beroep doen op de 
verzekering. Er zijn echter veel 

bijkomende 
kosten. Er is 
transport naar een 
ander eiland en 
verblijf ter plaatse 
met een bege-
leid(st)er is nodig. 
Ook bij thuis-
komst zijn er vaak 
nog kosten voor 
bv revalidatie. 
Bovendien zijn er 
ook nog veel 

kinderen zonder identiteitskaart, waardoor 
ze dus ook geen verzekering kunnen 
krijgen en het tehuis voor alle kosten op 
moet draaien. 
Voor mensen die noodzakelijke operaties 
niet kunnen betalen springen we bij als de 
financiële toestand het toelaat.  In het 
begin van het jaar waren er een aantal 
gehandicapten die niet in Maumere 
geholpen konden worden.   Die werden 
behandeld in Denpasar, Surabaya of 
Kupang. Thans staan er weer enkele 
kinderen op de wachtlijst. 

Een veel voorkomend probleem zijn 
kinderen met een gespleten bovenlip en 
gehemelte. Drinken en eten levert hierbij 
een probleem op. 
Gelukkig kunnen deze kinderen ook op 
Flores tegenwoordig goed geholpen 
worden (operatief). 
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Van 2 donoren kregen we speciaal voor 
deze kinderen een donatie, zodat we 20 
habermanflessen konden kopen en 
opsturen. 
 
Helaas konden de plannen om enkele 
gehandicapten een naaicursus te laten 
volgen (gegeven door de directeur Grasdi) 
niet doorgaan vanwege de corona. Ook 
konden de plannen om een van de 
gehandicapten te leren de varkens op de 
boerderij te verzorgen niet doorgaan. Een 
grote teleurstelling voor de betrokkenen, 
want die willen niets liever dan zich nuttig 
maken en zelfstandig hun inkomen 
verdienen.  
 
Bedankt voor uw steun. 
We zijn ons bewust dat ook in Nederland 
heel veel mensen moreel en financieel een 
heel zwaar jaar hebben, toch durven we U 
vragen om Flores te blijven steunen. 

Zij moeten leven in dezelfde onzekerheid 
als wij maar met sterk verhoogde kosten 
(o.a. beschermingsmateriaal en hogere 
voedselprijzen), en minder inkomsten 
(geen toerisme en geen werk), zonder dat 
er steunmaatregelen of werkloos-
heidsuitkeringen zijn. Tevens zien we 
duidelijk de gevolgen van de 
klimaatverandering, verschuiven van 
seizoenen en regenperiodes en langere 
droge periodes en meer stormen. Dit alles 
heeft grote gevolgen voor de oogsten en 
dan te bedenken dat zij geen vervuilende 
industrie hebben. We zijn er trots op dat 
we met hulp van uw jarenlange hulp 
zoveel perspectiefloze mensen een mens-
waardiger leven hebben kunnen geven. Dit 
doordat jullie geld goed terecht komt, nl. 
direct bij die mensen die het nodig hebben, 
ofwel bij die mensen die er echt veel goeds 
mee doen. 
 

 

Het bestuur van Stichting Nativitas wenst u allen een voorspoedig en gezond 2021! 


