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Nieuwsbrief  November 2018. 
Reorganisatie. 
In oktober hebben mijn man en ik een 

week op Flores doorgebracht om ons 

project op Flores te bezoeken. We waren 

in het goede gezelschap van Marleen 

Colson en Luc Graindouze, beide 

bestuursleden van de stichting “De 

kinderen van Flores vzw” in België.  

Omdat mama België in de zeer nabije 

toekomst haar bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden gaat overdragen, is 

er enkele weken geleden een nieuw 

managementteam gekozen. Dit 

managementteam wil zich gedegen 

voorbereiden op zijn taak en heeft 

bovendien de wettelijke verplichting  om 

te onderzoeken wat de meest adequate 

bestuursvorm zal moeten worden, inclusief 

statuten, huishoudelijk reglement, letter of 

intent, enz.. Dat betekende dat we dat we 

deel konden nemen aan een 4-daagse 

workshop “Lokakarya reorganisasi 

manajemen Yayasan Nativitas” (reor-

ganisatie van het management van 

Yayasan Nativitas) in een prachtige 

omgeving. Dat viel niet mee met onze 

beperkte kennis van de Indonesische taal, 

maar met enige hulp van wat Nederlands 

en Engels sprekende deelnemers en met de 

vertaalapp op de tablet konden we het toch 

redelijk volgen. Er waren zo’n 50 

deelnemers, allen mensen die in het 

verleden of heden op bestuurlijk niveau bij 

het reilen en zeilen van de Yayasan 

betrokken waren of zijn. Onder 

professionele leiding  werd er 4-dagen lang 

intensief gebrainstormd over de meest 

adequate bestuursvorm met statuten, 

huishoudelijk reglement enz. In een letter 

of intent moest tevens de samenwerking 

met de buitenlandse organisaties geregeld 

worden. Na drie dagen lagen de conclusies 

op tafel en was er een mogelijk raamwerk 

geschetst. Met dit raamwerk zal het mana-

gement aan de slag gaan en het aanpassen 

aan hun wensen en mogelijkheden. Daarna 

zal in december een en ander door een 

notaris bevestigd worden. Tot die tijd heeft 

mama België nog de leiding. Daarna zal ze 

zich terugtrekken en op de achtergrond 

sturend en adviserend bezig blijven. 

 

Gebroken been. 
Onze Belgische vrienden moesten in het 

kindertehuis in Nangehure een hele dag 

filmopnamen maken voor een film die 

waarschijnlijk op de nationale televisie in 

België vertoond zal worden. Theo en ik 

zouden hen helpen. Er gebeuren echter 

altijd onverwachte dingen. We moesten 

blijkbaar dringend zaken regelen in de 

timmerwerkplaats en bij Bambang, de 

computerreparateur. We  konden dus niet 

mee helpen bij de opnames.  

De filmopnamen waren voorspoedig 

verlopen, daardoor voegden Marleen en 

Luc zich al bij ons bij Bambang. Om 16:00 

uur moesten we in Nangehure zijn, kregen 

we nu bericht. Plotseling bereikte ons het 

bericht dat Chris (onze lasser) in de 

problemen zat. Een jongen van 14 was aan 
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zijn vrachtautootje gaan hangen, er 

afgevallen en had zijn been gebroken. 

Chris was in alle staten en zag zich al in de 

gevangenis (hoewel hij er niets aan kon 

doen, maar in Indonesië is de chauffeur er 

voor verantwoordelijk dat niemand aan 

zijn auto gaat hangen).  

We troffen Chris toch al weer wat rustiger 

geworden aan. De jongen en zijn ouders 

zouden geen aanklacht indienen. Omdat 

Marleen huisarts is wilde zij de jongen wel 

even zien. We vonden hem op een matje 

liggend op de grond met een duidelijk 

gebroken been. Het lag er heel onnatuurlijk 

bij. De ouders waren met hem naar het 

ziekenhuis geweest. Toen de jongen 

opving dat er een stalen pen in zijn been 

moest wilde hij weer naar huis. Marleen en 

mama België praatten hun tongen blauw en 

wezen op de gevolgen. Hij zou lang pijn 

hebben en nooit meer kunnen lopen.  

De jongen ging liever naar de doekoen 

(tovenaar). De ouders vonden dat de 

jongen moest doen wat hij zelf wilde.  We 

hadden het geld in de handen om de 

operatie te betalen, maar de jongen wilde 

niet en zijn ouders hadden daar kennelijk 

geen probleem mee. Jammer dan! “Maar 

kom het volgend jaar niet voor hulp. Dan 

is het te laat. Nu willen deze mensen je 

helpen.” 

 

Vijfentwintig jaar Stichting 

Nativitas op Flores. 
Inmiddels was het 5 uur, maar ach we 

hadden de tijd aan onszelf, al meenden we 

een lichte druk te voelen om op te schieten. 

Het was half 6 toen we in Nangehure 

aankwamen, maar we werden door de 

politie tegengehouden. Er was een hele 

drukte op straat. Een orkest begon te 

spelen en een dansgroep begon te dansen. 

Toen viel het kwartje: dit was voor ons!. 

Nee, nee, dat wilde ik echt niet, maar wat 

kon ik doen? We waren totaal verrast en 

hielden het nauwelijks droog. Iedereen 

barstte in lachen uit, omdat de verrassing 

zo totaal gelukt was. Bij de ingang maakte 

de  plaatselijke adat priester ons “koud” 

(traditioneel zegenen). Daarna werden we 

door 3 priesters, een hele groep  

misdienaars, de dansgroep en het orkest 

naar een stampvolle aula begeleid. We 

zagen de kepala dessa, de bupati, de 

aannemers, Chris de lasser, pater Bollen. 

vele andere mensen waar we in het 

verleden mee gewerkt hadden, het 

voltallige personeel, veel kinderen en veel 

mensen die we niet kenden. 

Geloof het of niet maar mijn man en ik 

stonden als kinderen te huilen. Boven het 

altaar hing  een 4 meter lang spandoek met 

een foto van ons en de tekst “25 jaar 

Stichting Nativitas”. Via ons wilde de 

gemeenschap alle sponsoren eren die zich 

25 jaar in Nederland  hadden ingezet voor 

het welzijn van hun kinderen. Door ons 

getreuzel hadden al deze mensen ook nog 

eens 1,5 uur moeten wachten! Gelukkig 

konden alle aanwezigen genieten van een 

heerlijke maaltijd, want een feest, al is het 

nog zo klein, kan niet zonder eten in 

Indonesië. Dit levert wel wat gemengde 

gevoelens op bij ons. Er volgde een 

fantastisch mooi gezongen mis, met een 

bijzonder emotionele preek. 

Na de mis volgden meerdere toespraken, 

waarvan de inhoud vergelijkbaar was, 

maar de toespraak van de bupati is me het 
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meeste bijgebleven. In het kort: “Waarom 

moeten deze mensen dit werk doen. 

Waarom doen we dat zelf niet. Het is toch 

een schande dat zij doen wat Indonesië zou 

moeten doen?” Tja, dat is nou precies wat 

we ons zelf ook afvragen. 

Achteraf kwamen we er achter dat er 

vanuit Flores in België geïnformeerd was 

of wij vanwege onze ziektes wel zouden 

kunnen komen en of we de eer wel zouden 

kunnen waarderen. We voelen ons achteraf 

op een erg lieve en warme manier 

bedonderd! 

 

Speculaasactie 2018. 

Het is weer zover. De traditionele 

speculaasactie van Citaverde en Nativitas 

is weer van start gegaan.  

Dit jaar gaan we ons inzetten voor 

kinderen met een beperking.  De grote 

uitdaging daarbij is te proberen deze 

kinderen onafhankelijk te maken (als de 

beperking dat niet onmogelijk maakt). 

Zoals Anton en zijn broer. Zij hebben 

allebei een botziekte. Zij hoeven maar te 

vallen of er is weer iets gebroken. Door de 

vele onbehandelde breuken zijn hun 

lichamen helemaal vergroeid! Maar… ze 

zijn erg muzikaal en wij denken  dat zij 

met de juiste medische zorg en enkele 

muzieklessen zelf in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien.  

Ook bij Stichting Harapan in Best is de 

actie weer gestart. 

 

25 Jaar Stichting Nativitas in 

woord en beeld”.  
Hoewel het eerst niet de bedoeling was 

aandacht te besteden aan het jubileum van 

Stichting Nativitas in Nederland vanwege 

de kosten waarvan we vonden dat die beter 

aan de  kinderen besteed konden worden. 

We hebben echter een sponsor gevonden 

in de vorm van het Mondiaal Platform 

Horst aan de Maas. En omdat de 

bibliotheek in Horst haar ruimte ter 

beschikking stelde hebben we besloten een 

fototentoonstelling te houden in de 

bibliotheek met als thema “25 Jaar 

Stichting Nativitas in woord en beeld”.  De 

tentoonstelling zal op 7 december geopend 

worden door de ambassadeur van 

Indonesië. De tentoonstelling is tijdens de 

kantooruren van de bibliotheek te 

bezoeken tot en met 11 januari 2019 U 

bent van harte uitgenodigd. Wilt u graag 

een rondleiding en toelichting, neem dan 

even contact op met het secretariaat, of bel 

0613995385.     

Lies Dinnissen.   
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