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Nieuwsbrief Juni 2018
Reis naar Flores.  

In mei bezochten Mijn man en ik als 

secretaris en voorzitter van stichting 

Nativitas, ons project in Flores. Bij 

aankomst op het vliegveld van Maumere 

werden we op de gebruikelijke wijze 

ontvangen door een delegatie van de staf 

en de kinderen.  

Priesterfeest van pater Bollen. 

Reeds op het vliegveld kregen we een 

uitnodiging in de handen gedrukt om de 

volgende dag (op 15 mei) aanwezig te zijn 

tijdens de viering van het 60 jarig 

priesterfeest van pater Bollen in 

vakantieresort Waiara vlak bij Maumere. 

Pater Bollen heeft in eerste instantie mama 

België opgevangen toen zij in 1973 in 

Flores aankwam. De pater heeft zijn hele 

leven gewijd aan het welzijn van de 

Florenezen. Hij bracht vooral de landbouw 

op een hoger peil en voerde o.a. de 

rijstterrassering in. Ook zette hij zich in op 

sociaal gebied.  

Veel wereldlijke en geestelijke leiders 

maakten hun opwachting, alsmede 

natuurlijk veel gelovigen uit de regio. 

Gebruikelijk begint zo’n feest met een 

uren durende eucharistieviering, daarna 

veel eindeloze toespraken, dan muziek en 

dans en het geheel wordt afgesloten met 

een verrukkelijke maaltijd op het strand.  

De volgende dag hoorden we dat op enkele 

honderden meters van het feestende 

gezelschap een terrorist was opgepakt. 

Gelukkig hoorden we dat pas de volgende 

dag!. 

Projectbezoeken. 
Watublapi. Nativitas. 

We gaan één keer per jaar naar Flores, 

zogenaamd op vakantie en bezoeken alle 

kindertehuizen. Belangrijk vinden we dan 

o.a. hoe het gaat met de lopende projecten. 

Het eerste kwam Watublapi aan de beurt. 

De renovatie van dit tehuis bevindt zich in 

de afrondende fase. Dat heeft erg lang 

geduurd, omdat de aannemer ook nog met 

een andere klus bezig was. U moet 
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bovendien weten dat de werkzaamheden 

vaak stil liggen in de regenperiode en ook 

in de periode dat de kruitnagel geoogst 

moet worden.  

Momenteel ziet het tehuis er weer 

uitstekend uit. 

Nebe Blawuk. Maria Visitatie.. 

In Nebe hebben we bij Maria Visitatie 3 

projecten achter elkaar uitgevoerd. 

Allereerst was er de modderlawine van 

december 2012 waardoor een deel van het 

tehuis was weggesleurd. 

Eerst moest natuurlijk de rommel 

opgeruimd worden en een grote keermuur 

gebouwd om volgende lawines tegen te 

houden. Het was een gigantisch karwei en 

een knap gevaarlijk ook. Met 

bovenmenselijke inspanning en eindeloos 

geduld moesten manshoge stenen met 

hamer en beitel gespleten worden, alvorens 

ze met mankracht verwijderd konden 

worden. Steeds moest de berghelling in de 

gaten gehouden worden om tijdig te 

kunnen vluchten als de helling weer naar 

beneden zou komen. 

Toen die klus geklaard was moest het 

terrein vlak gemaakt worden en pas daarna 

kon begonnen worden met de 

wederopbouw van de keuken, berging en 

de andere ruimten. 

Hierna vonden we het nodig dat er 

voorzieningen getroffen zouden worden 

om inbraak te voorkomen en om te 

voorkomen dat de kinderen de 

verkeersweg op zouden kunnen rennen. 

Nu is het zorgcentrum helemaal aangepast 

en voldoet het aan de eisen van een 

modern zorgcentrum. 

 

 

Nebe-Mitak, St. Theresia 

Het internaat ziet er heel slecht uit. Het dak 

lekt, de toiletten en de was droogrekken 

dienen aangepast te worden, maar het 

belangrijkste is dat er meer lucht en licht 

moet komen. Achttien puberende meisjes 

die slapen in een klein zaaltje waar je 

nauwelijks tussen de bedden door kunt 

lopen en waar je in stapelbedden ligt, dat is 

niet meer van deze tijd. Gelukkig is de 

financiering van dit project rond (ook weer 

met behulp van de Wilde Ganzen) en kan 

met de werkzaamheden begonnen worden. 

Wolefeo. Assumptio. 

Assumptio ligt hoog in de bergen en was 

tot voor kort slecht te bereiken. In de 

regenperiode alleen met een vrachtwagen. 

Sinds kort is de weg goed. Aan de 

infrastructuur kun je toch wel zien dat 

Flores voorruit gaat, al is het moeizaam en 

langzaam. Het tehuis is ook dringend aan 

een renovatie toe. Hiervoor is echter nog 

geen budget. 

Lekebai. Resurexio. 

De vierde dag ging het naar Lekebai. Alle 

tehuizen liggen op een uur of 3 à 4 reizen 

vanaf Maumere waar we verblijven. 



 

Bankrekeningnr. NL56 INGB 0006 4637 71 

Meestal rijden we om een uur of 10 in de 

ochtend weg en zijn we in de avond om 9 

of 10 uur weer terug. Bij de temperaturen 

op Flores is dat vaak geen pretje. 

Lekebai is ook recent aangepast voor wat 

betreft de veiligheidsvoorzieningen. Het 

tehuis had veel last van insluipers en 

inbrekers. Er moest een degelijk hekwerk 

komen om de kinderen van de verkeersweg 

te houden. Deze voorzieningen zijn 

aangebracht en nu is Resurexio weer 

veilig. 

Nangehure. Maria Stella Maris. 

In Stella Maris worden kinderen met een 

beperking, geestelijk, zowel als 

lichamelijk. opgevangen. Het centrum 

heeft onlangs een heel vernieuwde 

elektrische installatie gekregen. Ook het 

zwembad, dat nog niet eens zo oud is, 

moest opgeknapt worden. De vloertegels 

in het zoutwaterbad laten nl. allemaal los. 

Aanvankelijk waren we bang dat het bad 

ook lek zou zijn. Dit blijkt echter gelukkig 

niet het geval te zijn. We zullen alleen de 

tegels weghalen en de bodem glad 

afsmeren. Niet zo’n ingrijpende operatie, 

maar het kost toch weer geld. Als je de 

bewoners in dit tehuis ziet, loopt je hart 

steeds over. Het is eigenlijk onverteerbaar 

wat voor onoverkomelijke en - hier - 

onbehandelbare 

problemen sommige 

kinderen en ook 

volwassenen hebben. 

Problemen die bij 

ons met een 

eenvoudige 

behandeling voor-

komen of opgelost 

hadden kunnen 

worden. We waren dan ook blij dat we een 

30tal zonnebrillen bij ons hadden voor de 

gehandicapten en het personeel. Wat kun 

je mensen soms toch blij maken met een 

kleinigheid! 

Nangehure. Kleuterschool. 

Er lag de eis van de onderwijsinspectie om 

de speelwerktuigen uit te breiden. Er was 

echter geen budget, totdat via Stichting 

Harapan de jonge Melvin uit Esch zich 

meldde. Deze toen 11 jarige jongen 

speelde het klaar met een knuffelactie en 

speculaasverkoop, maar liefst € 5000 bij 

elkaar te sprokkelen. Veel teveel voor de 

benodigde speelwerktuigen: carrousel, 

schommel, glijgoot klimrek en 2 in hoogte 

verstelbare korfbalpalen! De kleuters zijn 

er niet meer weg te slaan. Het geld dat 

overbleef is besteed aan de renovatie van 

het internaat. Hulde aan Melvin! 

 

Er lag nog een 2
de

 probleem bij de 

kleuterschool. De vissers van het 

naastgelegen vissersdorp, gebruikten de 

school en de speelplaats in de avond en in 
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de nacht als “hangplek” om er te kaarten, 

te kletsen, hun telefoons op te laden en 

haalden lampen en andere dingen weg..  

Als donderslag bij heldere hemel bood 

zich een organisatie aan die € 10.000 wilde 

bijdragen aan de beveiliging van de school. 

Dit probleem wordt dus ook weer opgelost. 

Onmiddellijk is met het maken van de 

nodige hekwerken en afrasteringen 

begonnen, maar er is nog een gat van  

€ 5000, waarvoor we nog een sponsor 

zoeken.  

Bestuursvergadering.  

Op 22 mei, de dag voor ons vertrek, 

hadden we nog een vergadering met de 

voltallige leiding en de personeelsleden 

van Yayasan Nativitas. We hebben heel 

wat punten kunnen bepreken. Tijdens de 

rondvraag nam mama Grasi, het hoofd van 

het dagelijks bestuur, het woord. Zij bracht 

de opvolging van mama België als 

voorzitster van de Yayasan Nativitas ter 

sprake. Mama België had al lang 

aangekondigd dat zij zou terugtreden en 

dat er een opvolgster moest komen. Mama 

Gasi stelde namens het voltallige personeel 

voor dat Korrie (een pleegdochter) van 

mevrouw Colson het stokje over zou 

nemen. Korrie schrok, want ze wist niet 

dat zij voorgedragen zou worden en vroeg 

enkele weken bedenktijd. Wij denken dat 

Korrie de voordracht zal aannemen, omdat 

ze het gehele personeel achter zich heeft. 

We achten haar daar ook toe in staat en 

hebben er ook op aangedrongen dat zij het 

zou doen. Wij moeten ons er dus op 

voorbereiden dat mama België minder 

prominent aanwezig zal zijn. Zij zal echter 

ongetwijfeld op de achtergrond, sturend 

aanwezig blijven. 

 

Sponsorgeld. 

Het wordt steeds moeilijker om projecten 

gefinancierd te krijgen. Nog moeilijker is 

het om geld te vinden voor eten, 

medicijnen, en schoolgeld. Mama België 

was daarom het echtpaar dat € 800 

doneerde vanwege hun 50 jarig huwelijk 

erg dankbaar. Zij rekende snel voor, dat je 

hiermee 27 kinderen een maand te eten 

kunt geven, als je er van uitgaat dat een 

kind 10kg rijst, 12,5 kg kikkererwtjes, 15 

kg vis en af en toe een ei nodig 

heeft.

 
 

De AVG en deze nieuwsbrief. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij 

denken dat de inhoud u interesseert en 

wij enkele van uw persoonsgegevens in 

bezit hebben. Algemene Verordening 

Gegevensbescherming is per 25 mei 2018 

(AVG) van kracht. Stichting Nativitas 

streeft er naar om haar werkprocessen zo 

in te richten dat de privacy van haar 

donateurs en nieuwbrieflezers zo 

optimaal mogelijk gewaarborgd wordt. 

Het vastleggen van persoonsgegevens 

beperkt zich tot de naam, postadres en/of 

emailadres en heeft enkel tot doel om 

communicatie tussen het bestuur en haar 

donateurs mogelijk te maken.  

Tenzij u zich uitschrijft via een berichtje 

naar thdin@kpnmail.nl, gaan wij er van 

uit dat u geen bezwaar heeft tegen 

toezending van de nieuwsbrief. 
2 juni 2018 

Lies Dinnissen secretaris 


