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Lieve Sumba Zendingsvrienden,
Het is weer tijd om iets te schrijven vanuit een warm en nat Sumba. De regen is laat gekomen dit jaar, eerst wat
kleine buitjes. Maar in januari begon het echt te regenen. Op dit moment hebben we meer neerslag dan
voorgaande jaren en het regent nog steeds. Al onze reservoirs zijn vol (grote rijkdom) en het water van de
rivieren, die de afgelopen 2 jaar droog hebben gestaan, is weer aan het stijgen. Dat betekent dan het
waterniveau ook aan het stijgen is. We waren bezorgd toen het grondwater niveau lager was dan normaal
vanwege de lange droogte. Doordat de regen laat kwam dit jaar waren we bang dat ook de bron droog zou
vallen. Maar de Heere is goed en doet goed. De sprinkhanen zijn vertrokken, waardoor de gewassen kunnen
gaan groeien en het eerste fruit kon worden geplukt. Als de bevolking hier meer zou planten dan ze nodig
zouden hebben, zouden ze ervan kunnen verkopen en andere benodigdheden kunnen kopen. De mensen
begrijpen dit niet.
Met ons gaat het goed. De kinderen knappen op van de verschillende ziekten die ze hadden opgelopen zoals
tyfus, dysenterie en malaria. De Heere heeft de medicijnen en de zorg gezegend. Japhet, die aan een extreme
vorm van eczeem lijdt, knapt ook op en wordt een lekker mollig jochie. Hij loopt nog steeds niet, maar kan
zitten en zijn verstandelijke vermogens schijnen ook goed te zijn. Eerst dachten we dat het beschadigd was.
Ook buiten het tehuis zijn er veel kinderen en oudere mensen ziek. Verschillende zijn gestorven de afgelopen
week en vier kinderen in de afgelopen maand. Ook onze 88-jarige Boku had longontsteking, maar de Heere gaf
dat hij kon herstellen en Boku werkt weer wat in zijn tuintje.
Ik keerde terug van mijn bezoek aan Holland waar ik enkele kerken heb bezocht om ondersteuning te krijgen
voor het kindertehuis. Onze kosten stijgen, nu er meer kinderen in het tehuis komen. Op dit moment hebben we
18 kinderen. Vorige week ontvingen we een meisje van 18 maanden. Ze is heel erg ondervoed en ze kan alleen
zitten. We moeten nog vaststellen of ze niet kan lopen vanwege zwakte of dat er iets anders mis is met haar.
Eerst huilde ze veel maar nu is ze gelukkiger. Ze heeft ook tbc. We hebben nu 6 kinderen met tbc. De kosten
van de medicijnen gaan ook omhoog. Per maand besteden we $ 500,00 aan medicijnen. Hierbij zitten ook de
kosten bij voor de röntgenfoto’s en de ziekenhuisrekeningen, dokters honorarium, vitamines en de medicijnen
voor de kinderen die niet in het tehuis wonen.
Het blad Terdege heeft me geïnterviewd en het artikel verschijnt 23 april. Verschillende scholen zijn ook een
zendingsproject gestart voor ons kindertehuis. We bidden dat we met de zegen van de Heere ons werk aan het
kindertehuis kunnen voortzetten. En ook de hulp aan de kinderen die buiten het tehuis wonen. En dat het werk
van de catechisatie, de zondagsschool en kerk gezegend mag worden aan de harten van velen. Tot eer en
glorie van God.
Binnenkort moeten we gaan uitkijken naar een ander voertuig. De kosten voor een 2 jaar oude 4wielaandrijving
is rond de 25-30 duizend Amerikaanse dollars. We weten dat het veel geld is. Misschien zijn er een of meerdere
bedrijven die ons hiermee kunnen helpen. We hadden een ouder en goedkoper model hiervoor, maar de
onderhoudskosten zijn enorm hoog. We denken aan een tweedehands 2 jaar oude Toyota landkruiser of een
landrover. Maar geen luxe model. Airconditioning is wel een voorwaarde met de hitte en stof hier. We hopen dat
onze ’93 Daihatshu het nog een poosje uithoudt.
Zodra de wegen weer begaanbaar zijn en de kinderen allemaal weer beter zijn willen we naar de kampongs
gaan om te zien of er nog verwaarloosde kinderen zijn. Het is bedroevend om te zien dat sommige ouders
onverschillig zijn om hun kinderen te helpen. Zondagmorgen na kerktijd vertelde iemand aan Marion dat er een
erg zieke baby was. We gingen erheen en vonden een 5 maanden oude baby met longontsteking. Toen we de
moeder vroegen waarom ze niet voor medicijnen gekomen was haalde ze haar schouders op. ‘s Middags was
ik aan het preken in Wai Penjelu en we hoorden een baby huilen. Nadat Marion de baby onderzocht had
ontdekte ze dat deze baby nog ergere longontsteking had dan de eerste baby. De ouders zijn allebei
opgeleidde mensen en we dachten dat zij beter zouden weten. We bidden dat het niet te laat zal zijn voor deze
baby’s. Vaak zijn ouders te lui om medicijnen te halen of ze willen er niet voor betalen als het kind naar het
ziekenhuis moet. Vanmorgen kwam er een oude man naar het tehuis. Hij was zo ziek niemand was met hem
meegekomen of had hulp voor hem gehaald. Hij huilde, ondanks z’n ademnood. Alles wat we konden doen was
hem medicijnen geven en bidden dat de Heere hem verlichting zou geven. Vorige week, aan de overkant van
de weg, stierf een oude grootvader en een baby, beide aan dysenterie. De familie kwam niet eerder voor
medicijnen totdat het te laat was. En zo zijn er vele gevallen.

Toch was ik weer blij om m’n werk hier op Sumba op te pakken. Het volgende is een typische Sumbanese
gebeurtenis. Marion kocht een goedkoop horloge omdat haar oude horloge gemaakt wordt in Canada. Toen ze
buiten kwam ontdekte ze dat het niet werkte. (het is nogal donker in de winkels hier). De batterij was leeg. Ze
ging terug en kreeg een nieuwe die wel werkte. Voor 1 dag! Weer was de batterij leeg. Toen ze terug was in de
stad, probeerde ze een batterij te kopen voor het horloge, maar niemand kon het horloge open krijgen. Toen
ging ze naar de hoteleigenaar, die zei dat hij ervoor zou zorgen. Ze kon het later die dag ophalen. Die middag
toen we het hotel verlieten vroeg Marion naar het horloge, maar hij kon het niet vinden!!! Waarschijnlijk is het
verkocht als een nieuw horloge.
Wilt u alstublieft ons gedenken in uw gebeden en dat we ook het nodige kunnen aanschaffen via de giften die
nodig zijn om ons werk te kunnen voortzetten.
De lijdenstijd is begonnen en we mogen eraan denken wat God heeft gedaan voor zondaren om hen te redden
door het zenden van zijn Zoon Jezus Christus. Die leed en stierf voor Zijn Kerk. En die Kerk is ook hier
aanwezig op Sumba. Op dit moment zijn we bezig om de baby’s en de kinderen te kunnen dopen die nog niet
gedoopt zijn.
Dat de Heere ons mag leiden op zijn manier en ons zal voorzien in al onze behoeften.
We bedanken jullie voor al de gebeden, ondersteuning en hulp.
Namens de kinderen, het personeel en Bill en Marion Sommer.
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