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Nieuwsbrief mei 2019. 
Na een erg lange periode waarin de informatie uit Flores ons slechts druppelsgewijs bereikte 

kregen we onlangs een e-mail van Norma, de secretaris van Yayasan Nativitas,  waarin 

onderstaande gegevens. 

 

Gezondheid mama België. 

In oktober keerde mama België, tegen de 

wil van haar artsen in België, terug van 

vakantie. De artsen vonden het 

onverantwoord dat mama België nog zo’n 

lange vliegreis aanvaardde, vanwege de 

toestand van haar hart. Lachend wuifde ze 

de bezwaren weg. Ze moest immers naar 

huis, naar Flores!.  

 

Nogal verzwakt en ziekelijk kwam ze op 

Flores aan.  Eind februari werd mama 

België met hartklachten in het ziekenhuis  

van Maumere opgenomen. Haar 84ste 

verjaardag (7 maart ) moest ze in het 

ziekenhuis vieren. Na 17 dagen ziekenhuis 

werd ze ontslagen. Maar kort na het 

ontslag moest ze weer opgenomen worden 

op intensive care. Ze vocht zich terug, 

maar op Flores was ze uitbehandeld! 

Op 25 maart was haar toestand zodanig, 

dat ze naar Bali mocht  vliegen voor 

verdere behandeling. Er werden 2 

vernauwingen geconstateerd in de 

bloedvaten. 

Op 5 april werden 2 stents geplaatst.  

 

Ze moest aansterken en verbleef in een 

hotel nabij het ziekenhuis in Denpasar. Op 

3 mei kregen we bericht dat mama weer 

terug was op Flores. 
 

Het gaat wat beter, maar zeker niet zoals 

voorheen toen ze nog overal naar toe kon. 

“We zorgen goed voor haar, ze rust veel op 

haar kamer en eet weer regelmatig. We 

zorgen er voor dat ze zich niet opwindt en 

zoveel mogelijk rust”, schreef Norma. 

 

Op 10 mei is er door de bisschop een 

dankdienst gecelebreerd vanwege haar 

herstel. Het werd heel klein gehouden, 

alleen de “Nativitasfamilie”, en mensen 

die dicht bij haar staan, waren uitgenodigd.  

 

Al die tijd had ze haar personeel verboden 

de mensen in Europa te berichten wat er 

aan de hand was! 
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Nieuwe acte. 

Wat betreft de acte van overdracht ten 

behoeve van het overdragen van 

bevoegdheden en de samenstelling van het 

nieuwe bestuur na het terugtreden van 

mama België (waaraan ook de besturen 

van St. Nativitas Nederland en VZW De 

kinderen van Flores, België een bijdrage 

leverden) vroeg iedereen  zich af waarom 

het proces zo lang duurt. Eigenlijk duurde 

het proces niet zo lang, maar mama had 

gevraagd om het concept eerst te lezen, 

voordat het vastgesteld zou worden, 

bovendien moesten alle eigendommen 

gecontroleerd worden. Uit eerbied voor 

mama kon de overdrachtsacte dus pas 

vastgesteld worden nadat mama terug was 

uit Bali. Bovendien kostte het nogal tijd 

om alle wettelijke formaliteiten rond te 

krijgen. Als alles goed is, is het document 

maandag 13 mei, bij de notaris vastgesteld. 

“Sorry, dat ik al die tijd (vanaf  november) 

geen nieuws over de acte kon vertellen. 

Als de acte is vastgesteld kunnen we gaan 

werken met de nieuwe structuur volgens 

de nieuwe wettelijke regels,” schrijft 

Norma.  

 

In de praktijk betekende het feitelijk 

radiostilte tussen Flores en 

België/Nederland vanaf november 2018 tot 

mei 2019! Het is wel tekenend voor het 

enorme respect dat men voor mama België 

heeft! 

Voor ons was het echter erg frustrerend en 

onbegrijpelijk. Het leek alsof het openbare 

leven op Flores stil lag. 

 

Vanaf nu zal het beoogde bestuur zijn 

verantwoordelijkheid nemen en zelf 

beslissingen nemen (die natuurlijk en voor 

zover mogelijk wel nog besproken  zullen 

worden met mama). “Het werk moet 

doorgaan!” stelt Norma nu zelf vast. 

 

Wateroverlast in Wolefeo. 

In februari was er een kleine ramp in 

Wolefeo. Vanwege hevige regens 

stroomde water en modder door de huizen 

en de tuinen van de mensen in Wolefeo, 

een moeilijk bereikbaar dorpje boven in de 

bergen. 

Veel keukengerief, school-benodigdheden, 

kleding en andere goederen werden met de 

modderstroom mee gevoerd. Ook het 

zorgcentrum Assumptio liep schade op. 

Gelukkig waren er geen slachtoffers. 

 

Staaroperaties in Lela. 

In het ziekenhuis van Lela is een project 

gestart voor staaroperaties. De priesters 

roepen via de kansel slecht zienden op om 

zich te laten registreren bij onze 

opvangcentra.  



Het is onze bedoeling de mensen gratis 

hulp te bieden.  

In onze zorgcentra  zijn uit de mensen die 

zich lieten registreren, door een arts en 

diverse verpleegkundigen diegenen 

geselecteerd die voor een staaroperatie in 

het ziekenhuis van Lela in aanmerking 

kwamen. Zo konden we de transportkosten 

laag houden.  Transport, operatie en nazorg 

werden door Yayasan Nativitas betaald. 

 

Knokkelkoorts. 

Momenteel sterven in de regio veel 

kinderen aan knokkelkoorts. Gelukkig 

kunnen we ze in onze opvangcentra goed 

verzorgen, dank zij de reinheid en hygiene.  

 

Norma geslaagd. 

Op latere leeftijd ging Norma, onze 

secretaris, nog studeren aan de universiteit 

van Maumere. Onlangs verdedigde ze haar 

scriptie met groot succes. Ze slaagde met 

de hoogste score: 3,9! Ze wacht nu op het 

feest in augustus, waarbij ze haar toga kan 

aantrekken. 

 

Nativitas 25 jaar. 

Stichting Nativitas  bestond in 2018 25 

jaar. Dit werd gevierd met een 

fototentoonstelling  “25 Jaar Stichting 

Nativitas in woord en beeld” in de 

bibliotheek van Horst aan de Maas. De 

opening vond plaats door de ambassadeur 

van Indonesië. De tentoonstelling was een 

groot succes en trok veel bezoekers. 

 

Op de laatste dag van ons verblijf op 

Flores werden we totaal verrast. Wat een 

eenvoudig afscheidsetentje in het tehuis 

van Nangehure zou worden, werd een 

grootse ontvangst van mijn man en mij, 

met gamelanorkest en dansgroep en een 

eredienst met veel genodigden in de aula 

van het zorgcentrum. Onze Belgische 

vrienden hebben hierbij zeker ook een 

vinger in de pap gehad. Mijn man en ik 

voelden ons op een plezierige manier 

bedrogen en hielden het niet droog. 

Afsluiting van Norma.  
“Zoals u op de volgende pagina kunt zien 

gaat het met onze schoolkinderen ook 

goed. Dit jaar zal een van onze kinderen 

aan de universiteit in Malang gaan 

studeren met als hoofdvak farmacie. 

Maar we hebben veel achterstallig werk te 

doen, waarvoor we tijd nodig hebben. We 

moeten met veel mensen samenwerken. 

We hopen dat iedereen ons de tijd geeft, 

zodat we alle problemen op de juiste 

manier het hoofd kunnen bieden.”  

Horst, 15 mei. 

Lies Dinnissen. 
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. 
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..  

 


