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Nieuwbrief oktober 2017. 
Een persoonlijke nieuwsbrief van mama België met hier een daar een kleine aanpassing.. 

 

 

Vakantie. 

Ja, de vakantieperiode zal voor jullie in Nederland ook al weer 

achter de rug zijn. Ik hoop dat iedereen genoten heeft en dat je allen 

weer naarstig aan het werk zijt. Voor ons is de vakantie tijd een tijd 

waar we hard, ja dubbel hard moeten werken. Voor onze  kinderen is 

het  ook vakantie maar ze gaan niet op reis. De kinderen zijn dus in 

huis en vragen zorg en aandacht. En ik moet u zeker niet vertellen dat 

het voor ons personeel geen kleinigheid is om al de kinderen bezig te 

houden om met de hele groep de dag toch ook wat gezelliger rond  te 

komen . Daarnaast is er werk om klaar te komen bij de aankoop van 

schooluniformen en schoolbenodigdheden want, de vakantie duurt 

hier maar twee weken. Gelukkig is dat ook al weer achter de rug en deze week zijn de 

kinderen  reeds begonnen met het  voorbereiden van de half trimester examens. Voor het 

nieuwe schooljaar ziet het er  bij ons  zo uit. 

 
 Kindertehuis    plaats Kleuter-

school 

Lager 

onderwij

s 

Lager 

middelbaar 

  Hoger 

middelbaar 

universit

eit 

Bijzonder 

onderwijs 

Oktober 2017   M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr.  M. Vr. 

Nativitas watublapi 4 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 1 

Resurexio Lekebai 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assumptio  Wolofeo 1 1 6 2 3 6 0 0 1 0 0 0 

Maria .visitatie Nebe  blawuk 0 0 0 6 2 4 o 1 0 0 0 0 

St.Theresia  Wair  Mitak 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

Maria Stella  Maris Nangahure 2 0 1 3 1 1 0 0 1 0 o o 

 

We zijn blij dat we weer zoveel kinderen kunnen helpen. Dat zijn 85 kinderen waarvan we 

zeker zijn dat ze niet als analfabeet door het leven zullen moeten gaan. 

Het begin van het  internaat in Nebe Wair Mitak. 

Toen we in 1980 In het achtergebleven gebied van 

Tanah Ai begonnen, was er maar één lagere 

middelbare school voor heel het gebied. Er waren 

haast geen leerlingen, want er was ook geen asrama 

(logement) voor kinderen die veel te ver van de 

school woonden. Wij  openden daar een asrama 

voor meisjes en het was  onmiddellijk  overbevolkt 

en gaf logement aan 70 meisjes  en soms meer. 

Momenteel zijn er nu  in Tanah Ai reeds zes SMP 

scholen (lager middelbaar) die goed bezet zijn en 
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ook degelijk onderwijs bieden. Daardoor is ons asrama St. Theresia nu  minder bevolkt 

aangezien de kinderen liever naar een school gaan vlak in hun buurt. Jammer, er is maar 1 

hoger middelbare school (SMA School)  in Tanah Ai maar er zijn drukke besprekingen aan 

de gang en er komt in het kort ook weer een nieuwe SMA bij en dat is hoogst waarschijnlijk 

in de buurt van ons asrama St. Theresia. Dan zal het asrama,  zoals vroeger  ook, weer 

overbevolkt zijn  

Transmigratiekinderen op onze kleuterschool. 

In onze kleuterschool Maria Stella Maris gaven we drie jaar na elkaar aan de kinderen uit 

de transmigratiedorpen (transmigratie omwille 

van de vulkaanuitbarsting Rokatenda op het 

eiland Palu’e) gratis onderwijs, alsook kregen de 

kinderen hun  uniformen en 

schoolbenodigdheden gratis. De ouders van de 

transmigratiedorpen hadden alles moeten 

verlaten. Hun akkers en bomen waren 

verschroeid, Het was er  onveilig en ongezond 

wonen en ze werden getransmigreerd  naar 

Nangahure, vlak in de buurt van ons 

kindertehuis en kleuterschool Maria Stella 

Maris. Ze werden een beetje geholpen door de plaatselijke regering en ook door de kerk,  

maar moesten zien rond te komen met wat ze in aller haast hadden kunnen meenemen. Naar 

school gaan voor de kleuters was uitgesloten want, ...waar zouden de ouders het schoolgeld 

vandaan halen en waar het geld voor schooluniforms en schoolbenodigdheden. Ze waren al 

blij als ze voor de kinderen die al op school waren verder konden betalen, zodat die ten 

minste hun school zouden kunnen afmaken. En omdat de kinderen het  lager onderwijs( S.D) 

niet kunnen beginnen als ze het diploma van kleuterschool niet bezitten, besloten wij 

gedurende 3 jaar gratis onderwijs aan te bieden. Liever nu helpen dan in de toekomst les 

moeten geven aan een hele groep analfabeten. De drie jaar gratis onderwijs zijn  nu voorbij 

en dit nieuwe schooljaar zijn we opnieuw gestart, zoals overal met. maandelijkse betaling 

voor kleuteronderwijs. In onze kleuterschool volgen nu 58 kinderen het kleuteronderwijs. 

Prestaties van onze leerlingen. 

Onze kinderen doen het over ’t algemeen heel goed in school en halen goede uitslagen. Maar 

daarnaast doen ze ook mee aan competities voor schoolkinderen georganiseerd door de 

districten van de provincie onderling. Ze namen ook deel aan de olympiade georganiseerd 

door de provincie. We behaalden de eerste prijs bij de olympiade Badminton  op provinciaal 

niveau en bij de competitie  mathematica tussen de verschillende scholen van het Kabupaten 

(district) Sikka behaalden we ook weer de eerste prijs. 

 

Op het ogenblik zijn twee van onze gehandicapten op de 

universiteit. Norma, onze gehandicapte secretaresse 

(Poliopatiënt, loopt met behulp van twee krukken) werkt  

in de voormiddag tot na de middag als secretaresse bij 

Nativitas en volgt de avondcursus aan de universiteit 

UNIPSPA in Maumere. Ze is aan haar 5
de

 simester  

Facultas economi/ management bezig en heeft altijd de 

hoogste score van haar klas. 

Johannes Nganga is bijna volledig blind en studeert aan 

de “Universitas Islam Nusantara “ in Bandung op het 

eiland Java. Hij wil leraar worden bij gehandicapte 

kinderen. Ook hij doet dat bijzonder goed. 

Zorg voor gehandicapten. 
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Al vanaf 1975 neemt Yayasan Nativitas de zorg voor gehandicapten van de ouders over 

omdat de gehandicapten  in hun eigen familie en omgeving geen aandacht en hulp kregen en 

meestal zeer verwaarloosd werden. Nativitas was destijds de enigste plaats waar de 

gehandicapten gerespecteerd geëerd en geliefd werden en waar ze kans krijgen om te 

studeren en ook om aan hun handicap iets te verbeteren. Ze worden tussen de gezonde en 

normale kinderen verzorgd, gaan samen naar school en spelen en leven samen. Het blijft 

echter nog een grote opgave om deze mensen, eenmaal afgestudeerd, aan het werk te 

krijgen. We zetten ons momenteel hard in  om onze gehandicapten bij de regering en bij de 

kerkelijke instanties en ook in bedrijven en banken, tussen hun gezond en normaal personeel, 

een plaats te geven. Maar het blijft moeilijk! 

Ook medisch actief. 

Naast onze grote zorg om kinderen te laten genieten van onderwijs zijn we ook altijd actief 

op medisch gebied om kinderen die medische zorg nodig hebben te helpen indien de ouders 

het financieel niet aankunnen. Het is nu nog te vroeg om u 

te melden hoeveel kinderen we in de zes tehuizen dit jaar 

verzorgen. Na  de jaarwisseling krijgt u daarvan  ook 

weer een overzicht. Wel kunnen we u vertellen dat er een 

kind verzorgd werd van beenbreuk  met operatie voor 

wondverzorging in het ziekenhuis van Maumere en dat er 

dit jaar ook weer  twee kinderen geopereerd werden van 

schisis (=hazenlip). Een van deze twee patiëntjes was 

reeds geopereerd maar de operatie mislukte omwille dat 

de genaaide lip daags na de operatie door het schreien weer open scheurde, zodat de 

operatie opnieuw moest gebeuren. Bij de tweede operatie enkele maanden later is het beter 

gegaan en is de operatie ook geslaagd. Bij de twee patiëntjes moet nu nog een nieuwe 

operatie volgen voor het dicht maken van het gehemelte, maar daarvoor moeten we ook weer 

wachten tot de dokters specialisten van Surabaya komen om kinderen met schisis of met 

andere plastische ingrepen te helpen 

Alle tehuizen nu aangesloten op stroomnet. 

Nog wat ander goed nieuws ! Ieder jaar worden enkele dorpen  op het elektrisch net PLN 

van Maumere aangesloten. Voor de mensen van Rengarasi in het Liogebied en dus ook voor 

ons huis Maria Assumtio in Wolofeo is er sinds dit jaar elektriciteit. Onze zes tehuizen zijn 

nu allemaal  aangesloten op het elektrisch net. Maar heel vaak wordt de stroom 

uitgeschakeld voor enkele uren en dat gebeurt ook vaak ’s nachts. Dan is alles pikdonker en 

dat is  niet goed in een gebouw waar 

baby’s, kleine en ook grotere kinderen 

slapen. Dat probleem zouden we zelf 

kunnen oplossen met het gebruiken van 

emergentie lampen. Deze lampen zijn pas 

sinds vorig jaar hier in Maumere  te koop. 

Ze kunnen de gewone Philips 

spaarlampen vervangen. Als de stroom 

uitvalt blijft de lamp verder branden en 

geeft nog 4 tot zes uur licht, meestal 

genoeg tot de elektrische stroom weer 

aangaat. Dat deze lampen duur zijn is 

goed te begrijpen maar met een extra 

uitgave van 9.000.000 Rupiah (ongeveer 100 euro) per kindertehuis  zou het probleem 

opgelost zijn. Dat is momenteel niet mogelijk want...voedsel - rekeningen en schoolgeld en 

ziekenhuiskosten hebben nog steeds voorrang. De emergentielampen blijven dus op de 
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verlanglijst staan. 

Minder goed nieuws uit het asrama in Nebe Wair Mitak 

Hier kunnen meisjes die te ver van een middelbare 

school wonen en uit hulpbehoevende gezinnen komen 

logeren. 

Bij aanhoudende regen en een dakgoot die 

ongeweten lek was, sijpelde het regenwater door en 

kwam op het plafond van de eetkamer van het 

asrama  terecht. Het duurde niet lang tot heel het  

plafond doorweekt was en een heel stuk uit het 

plafond naar beneden viel. De regentijd heeft zich al 

aangekondigd en  het plafond is volledig kapot en de 

goot moet volledig vernieuwd worden want op 

meerder plaatsen is de goot door roest aangetast. Weer een grote uitgave waarvoor hulp 

nodig is. We waren dan ook heel blij toen we vernamen dat  Stichting Nativitas in Nederland 

weer verschillende organisaties en particulieren bereid heeft gevonden zich in te zetten om 

dit asrama te renoveren en aan te passen aan de moderne tijd. Vooral zijn we blij dat zich 

altijd zoveel jonge mensen en kinderen inzetten om hun leeftijdgenootjes aan de andere kant 

van de wereld te helpen.  

We willen dan ook via deze nieuwsbrief al deze mensen daarvoor bedanken. 

 

Hartelijke groeten van ons allemaal en alvast tot een volgende keer 

Colson Marie Jeanne en heel de grote familie van Nativitas Flores Indonesia. 

 


