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Nieuwsbrief juni 2021. 
 
Mama Belgie. 
Mama Belgie blijft sukkelen met haar 
gezondheid. De coronatijd is voor haar 
natuurlijk ook erg moeilijk, want ze komt 
nauwelijks buiten. Desondanks blijft ze 
zich nog (te?) intensief bezighouden met 
het reilen en zeilen van het bestuur van 
Yayasan Nativitas.  
Ze heeft nog steeds te kampen met ernstige 
hartproblemen. Weken geleden had ze al 
naar Bali gemoeten voor onderzoek en/of 
behandeling. Vanwege de reisbeperkingen 
kon ze echter pas op 9 juni weg. 
 

Op 7 maart  is mama 86 jaar geworden. 
Vele malen waren we er bij op haar 
verjaardag. Wat waren we er nu ook weer 
graag bij geweest, maar ja... corona. Mama 
België van harte gefeliciteerd en nog vele 
gezonde jaren. 
 
Nella. 
Ons bereikte het droevige bericht dat op 17 
april staflid Nella van het zorgcentrum 
Resurexio in Lekebai op 66 jarige leeftijd is 
overleden. Nella had een flinke griep. Ze 
wilde niet naar het ziekenhuis, maar naar 
haar familie. Daar overleed ze, naar later 
bleek, aan de gevolgen van covid 19.  
Wij wensen de familie veel sterkte. 

Nog dezelfde dag gingen de kinderen naar 
het coronatestcentrum 
voor een sneltest. Geluk-
kig waren alle kinderen 
en het personeel 
negatief. Terug in het 
tehuis moesten alle 
kinderen en de staf in 
quarantaine.  

 
Flores en Covid 19. 
In januari ging het district Sikka weer op 
slot vanwege corona. Sedert die tijd 
veranderde de code diverse malen van 
kleur. Zelfs was korte tijd sprake van code 
zwart. Er zijn in het district, evenals in 
andere districten, diverse corona doden te 
betreuren. Het virus ging ook niet voorbij 
aan de tehuizen van mama België. Het viel 
lang niet altijd mee voor de kinderen, er 
moest natuurlijk heel zorgvuldig en hy-

giënisch gewerkt 
worden. Verschil-
lende kinderen 
zijn ziek gewor-
den. Tot overmaat 
van ramp werd 
ook nog knokkel-
koorts vastge-
steld. De kin-
deren moesten 
korte tijd mond-
maskers dragen. 
De afbouw van 
het internaat werd 
ook ernstig ver-

traagd,  omdat de aannemer en zijn familie 
in quarantaine moesten.  
Inmiddels is Sikka tot groen gebied 
verklaard en wordt er langzamerhand ook 

  



gevaccineerd. Maar ook hier geldt dat lang 
niet iedereen gevaccineerd wil worden uit 
angst voor de bijwerkingen en allerlei 
bijgeloof. Dat geldt ook voor enkele van de 
personeelsleden. Een groot dilemma!  Er is 
ook sprake van dat de kinderen 
gevaccineerd moeten worden. Dat levert 
ook weer problemen op, want alles moet 
met wederzijdse toestemming gebeuren. Er 
zijn ook ouders die niet willen dat hun 
kinderen worden gevaccineerd!  
 
Noodkreet voor Noodhulp. 
In 2020 startten wij de actie Noodkreet voor 
Noodhulp, bedoeld voor extra onder-
steuning vanwege Covid 19. Immers alle 

inkomsten 
waren weg-
gevallen en de 
kosten liepen 
alleen maar 
op. Deze actie 
was een groot 
succes. 

Wij kregen zelfs een gift van € 25.000 van 
De vrienden van de medische 
missiezusters! Een welkome bijdrage aan 
de actie, temeer omdat de jaarlijkse 
speculaasactie met het Citaverde College 
afgelast moest worden vanwege Covid 19.  
Een zoompresentatie van onze voorzitter 
resulteerde in een bijdrage van € 2.500. van 
de Rotary Horst aan de Maas. Veel 
organisaties, waaronder b.v. Stichting 
Harapan en particulieren droegen hun 
steentje bij. Namens mama België, maar 
vooral ook namens de kinderen: allen 
hartelijk bedankt! 
 
Hulp aan gehandicapten. 
Mama België verzocht ons, via Norma, om 
22 kinderen en volwassenen met een 
beperking te helpen. Het verzoek betrof een 
grote verscheidenheid aan hulp: van een 
rolstoel tot een beenprothese, van een 
bezoek aan de dokter tot een operatie, etc. 
Nativitas startte in februari van dit jaar een 
hulpactie. Dank zij de bijdragen van 
Stichting Harapan en vele anderen konden 
wij alle patiënten helpen. Twee van de 
patiënten wil ik even aan u voorstellen: 
 

Christian Rosario (Ronal) werd geboren 
met een scheve 
voet. Hij woont 
bij zijn ouders 
en heeft 
medische zorg 
nodig. Ronal 
werd in mei 
2021 met suc-
ces in Bali 

geopereerd.. 
Voorafgaand 

had hij 5 keer, 
elke week, nieuwe gips gekregen om zijn 
harde botten zachter te maken. Het voetje is 
rechtgezet en inmiddels probeert hij al met 
een tijdelijke prothese te lopen. Hij heeft 
weer toekomstperspectief. 
 
Aprilia (April) is een zeer actieve peuter. 
Ze heeft een 
grote tumor op 
haar voor-
hoofd..  
Zij ging in april 
met, haar 
moeder, naar 
Bali voor een 
operatie. Er 
volgde een 
reeks van scans 
en onder-
zoeken. Omdat 
het een zeer 
risicovolle operatie was, kon die alleen 
uitgevoerd worden in het International Bali 
Mandara Hospital (op 23 juni). 
Na verwijdering van de tumor werd een 
holte ontdekt die afgedekt moest worden 
met een stukje been uit een rib. De 8 uur 
durende operatie is goed verlopen en na 2 
dagen op de intensive care zit April al weer 
op de rand van het bed.  
Het geeft een fijn gevoel, deze patiënten te 
kunnen helpen. Nogmaals dank aan allen 
die dit mogelijk maken. 
 
Wateroverlast in Wolefeo. 
Dit jaar werd het bergdorpje Wolefeo weer 
getroffen door een modderlawine. De 
hevige regenval in het begin van dit jaar 
veroorzaakte veel wateroverlast en 
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modderlawines. Op 4 februari stroomde een 
water- en modderlawine dwars door ons 
tehuis Assumptio in Wolefeo. Er was veel 
schoon te maken, personeel uit alle 6 de 
tehuizen kwam helpen.  
Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd, 
wel is een groot deel van de rijstopslag 
verloren gegaan. In het dorpje Wolefeo zelf 
viel wel een dode en werden enkele bomen 
door de lawine meegesleurd.  
Een week  later kwam weer een enorme 
modderlawine naar beneden. Het dorpje 
liep volkomen onder en de modder 
stroomde dwars door ons zorgcentrum. 
Hulpverleners konden het dorp niet 
bereiken. De kinderen moesten 
geëvacueerd worden. 
Met grote voortvarendheid zijn de 
opruimings- en schoonmaakwerkzaam-
heden opgepakt. Bergdorpbewoners 

bouwden onmiddellijk bamboebruggen 
over de grote gaten in de weg. Mama België 
en haar staf maakten plannen om 
toekomstige lawines veilig om het 
kindertehuis heen te leiden en het dorpje 
Wolefeo te beschermen. Hiervoor is 
Stichting Nativitas een hulpactie gestart. 
Begin april was er weer een enorm 
noodweer in Oost-Flores. Veel huizen 
verdwenen in de waterstroom en dieren en 
mensen werden met het woeste water 
meegesleurd. Gelukkig ging dit aan het 
district Sikka voorbij. 
 
Een kind hoort niet in een weeshuis! 
Onlangs werd, met steun van een aantal 
BN’ers, via sociale media een zeer groot 
bedrag opgehaald voor het bouwen van een 
weeshuis in Gambia. Op deze actie is nogal 

kritiek gekomen omdat, volgens velen, een 
kind niet in een weeshuis hoort.. 

“Opvang in een tehuis is voor een klein 
aantal kinderen soms tijdelijk nodig, maar 
dan in kleine groepen met vaste verzorgers. 
Die opvang is gericht op terugkeer naar 
familie of plaatsing in een pleeggezin. 
Opvang in een gezin is niet alleen het beste 
voor kinderen, maar ook een efficiënte inzet 
van giften: gezinsopvang is meestal tien 
keer zo goedkoop als opvang in een tehuis.”  
Dit zouden de woorden van mama België 
kunnen zijn, maar dit is een stelling die op 
initiatief van Patricia Nieuwenhuizen, 
coördinator van Better Care Network 
Netherlands, mede namens 27 particuliere 
initiatieven aangesloten bij 
EveryChildAFamilily onderschreven 
wordt. Omdat mama België deze werkwijze 
al meer dan 40 jaar in praktijk brengt op 
Flores heeft Stichting Nativitas dit 
statement medeondertekend. 
Meer info: https://www.ad.nl/.../weeshuis-
bouwen-een-kind-hoort-bij.../ 

Juni,2021. 
Lies Dinnissen, secretaris. 

De AVG en deze nieuwsbrief. 
Per 25 mei 2018 moeten wij voldoen aan de bepalingen van de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom 
deze verklaring.. 
 
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. U ontvangt deze 
nieuwsbrief omdat wij denken dat de inhoud u interesseert en 
wij al jaren uw email-adres en of postadres in ons bezit hebben. 
Wij beperken het vastleggen van uw persoonsgegevens tot de 
naam, emailadres en/of postadres. Dit heeft enkel tot doel om 
communicatie tussen het bestuur en haar donateurs en 
sympathisanten mogelijk te maken.  
 
Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van de nieuwsbrief, 
dan verzoeken wij ons dit kenbaar te maken via een e-mail naar 
thdin@kpnmail.nl, of een telefoontje naar 077-3983493.. 
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                                               MAUMERE -FLORES -INDONESIA  

              AANTAL NIEUWE KINDEREN DIE IN 2020 WERDEN OPGENOMEN EN VERZORGD  

     nieuwe 0uders vader   moeder  Financiële verwaar- ziek of 

   kinderen 20 0verleden 0verleden overleden Problemen loosd kind handicap 

 Nativitas 8 2     6     

 Resurexio 1   1         

 Assumptio 4 1     3     

 M.Visitatie 4   2   2     

 St.Theresia 11       11     

 Mari Stella Maris 5       2   3 

 Total New 33 3 3   24   3 

 Totaal aantal kinderen dat in 2020 gezond naar huis terugkeerde: 49 kinderen 

 AANTAL KINDEREN +PERSONEEL +PLEEGMOEDERS PER TEHUIS EN PER MAAND GEDURENDE 2020 

 PLAATS TEHUIS JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

 Watublapi Nativitas 14 14 15 12 13 13 13 11 12 12 16 17 

 Lekebai Resurexio 10 10 11 11 11 11 13 13 13 12 12 12 

 Wolofeo Assumptio 25 25 25 25 25 27 23 23 23 23 18 18 

 Nebeblawuk M.Visitatie 17 17 17 13 13 13 11 11 13 14 14 14 

 Neb.w.Mitak St.Thersia 36 34 34 34 34 34 23 30 30 30 31 30 

 Nangahure M.St. Maris 19 19 20 20 20 20 20 20 18 22 22 22 

 
Aantal kinderen per 
maand   121 119 122 115 116 118 103 108 109 113 113 113 

 PERSONEEL +PLEEGMOEDERS                         

 Watublapi Nativitas 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 7 9 

 Lekebai Resurexio 6 7 5 5 5 5 6 6 5 4 5 5 

 Wolofeo  Assumptio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Nebeblawuk M.Visitatie 5 5 6 6 5 5 5 3 4 4 4 4 

 Neb.W.Mitak St.Theresia 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Nangahure M.St. Maris 11 11 11 11 10 10 9 9 8 9 9 9 

 Aantal personen per maand 36 37 35 35 34 34 34 31 31 31 33 35 

  AANTAL KINDEREN  IN ONZE TEHUIZEN VERZORGD VANAF OKT 1975  TOT 31 DEC.2020              

 PLAATS TEHUIS BEGONNEN   Jaar 2016 jaar 2017 Jaar 2018 
Jaar 
2019 

31 Des 
2020 

 Watublapi Nativitas Okt.1975 1057 1057 1060 1063 1071 

 Lekebai Resurexio Jun. 1980 693 697 706 708 709 

 Wolofeo Assumptio Aug.1980 903 915 920 935 939 

 Nebeblawuk M.Visitatie Mei.1989 440 454 459 466 470 

 Neb.W.Mitak St.Theresia Juli.1991 597 607 624 634 645 

 Nangahure M.St. Maris Feb.1996 652 659 659 667 672 

 TOTAAL AANTAL KINDEREN OP 30 nov12 4342 4389 4428 4473 4506 

 Vanaf oktober 1975 tot en met 31 december 2020 werden 4.506 kinderen in een van onze kindertehuizen verzorgd. 


