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Lieve Sumbamission vrienden,
Terug op Sumba
Het is Gods trouwe zorg en bewaring dat we nog steeds mogen werken. Het werk breidt zich ook steeds
meer uit.
Toen ik terugkeerde van Canada naar huis waren al de stagiaires vertrokken. Onze zoon Gary reisde met
me mee naar Sumba en we hadden een goede tijd samen. Gary werd de laatste vier dagen van zijn bezoek
ziek. In de stad hadden we waarschijnlijk iets verkeerds gegeten. En alle drie hebben we een infectie
opgelopen. We zijn er erg ziek van geweest. Gelukkig gaat het nu weer wat beter.
Ik was niet in staat om de kerkdienst te leiden. Ik probeer wel de bijbelstudie vanavond te doen. Steeds meer
jongelui komen er naar toe. Het vult me met grote blijdschap om dit werk te mogen doen. Eerst spreken we
over de preek van die zondag en dan komt de catechismus ook ter sprake.
Het kindertehuis Pengharapan
Er is weer opnieuw een baby in het kindertehuis gekomen. Het is er een van een tweeling. Een slavenvrouw
was verkracht door een oude man. Ze kreeg de tweelingjongens. Maar ze wilde ze niet hebben. Haar
eigenaar zei dat ze ze moest houden. Maar de moeder had ook geen borstvoeding. Een buurvrouw voedde
het ene kind. Voor het andere kind was niet genoeg. Dat kindje was er heel slecht aan toe. Dat jongetje werd
aan ons gegeven. Eerst wilde het niet drinken maar met de medicijnen erbij gaat het nu gelukkig goed. We
hebben hem naar onze zoon Gary genoemd omdat er nog geen namen waren gegeven. Gary Alex woog
met 2 dagen 2,5 kilo. De Heere hielp in de zorg voor hem
en hij is inmiddels wat gegroeid.
Marion nam Yafet (zie foto) naar Bali voor speciale
schoenen die zijn lopen moeten corrigeren. Hij valt
namelijk steeds. Johannah ging mee om voor Yafet te
zorgen. Zij was nog nooit van het eiland afgeweest. De
eerste keer dat ze een roltrap opmoest, huilde ze bijna,
zo bang was ze maar Marion liet haar zien hoe ze het
moest doen en nu gaat het goed.
Met de meeste kinderen gaat het goed. Jeffri, die toen hij
bij ons kwam tbc had, heeft opnieuw tbc gekregen. Hij is
nu voor 2 weken geïsoleerd. Er kwamen ook
verschillende kinderen naar ons toe met malaria en tyfus.
Er zijn veel mensen ziek in dit gebied. De verpleegster
Elsi van de kliniek geeft de mensen injecties omdat de
gebruikelijke medicijnen niet hielpen. Elsi gaat in juni
trouwen en vertrekt hierdoor uit de kliniek. Er komt geen
vervanging voor haar, wat dus veel extra werk zal geven.
Marion is ook een programma gestart om microscopisch
onderzoek te doen naar malaria. De regering wil dat alle
malariagevallen geregistreerd worden.
Nieuwe waterbronnen
Ik zou naar Kupang gaan, een eiland van Timor waar het gouvernement zit. Het is een week uitgesteld
vanwege mijn infectieziekte. Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we een voorstel hebben gestuurd.
We hadden een vergadering met het hoofd van het departement wat gaat over het boren van nieuwe
waterbronnen. Er moeten bronnen van 500 meter diep geboord worden om het grondwater te bereiken. Er
waren ingenieurs gekomen om de situatie te bekijken maar we hebben nooit meer wat gehoord. Deze reis
betekent voor hen dat we nog steeds geïnteresseerd zijn en we zullen hen herinneren aan hun bezoek
afgelopen keer. De bronnen zijn erg noodzakelijk. In oktober kwamen we zonder water te zitten en we
konden een maand lang geen water verstrekken aan de bevolking. Ook dit jaar is er weinig regen gevallen
en de meeste rivieren staan al droog.

Christina ging naar Jakarta om veel papierwerk in orde te maken voor onze vereniging. We zijn blij dat ze dit
doet voor ons. Het bespaard ons veel werk en energie.
Vertrek Tuti
Ook gaat onze onderwijzeres Tuti (zie foto) in juli weg. Ze komt van
Java waar ook haar kind is. Dit kind wordt door haar schoonzus
grootgebracht. Gelukkig vertelde ze het ruim van te voren hoewel het
moeilijk zal worden om een andere medewerker te vinden. Bijna
niemand wil op zo’n afgelegen plek als Tana Mbanas werken. Bid dat
de Heere mensen wil sturen om ons te helpen de kinderen te
onderwijzen.
Tuti heeft haar werk met liefde gedaan. De kinderen leerden ook veel
liederen en bijbelteksten uit hun hoofd. Ook leerden ze het gebed het
“Onze Vader” en de tien geboden en de 12 artikelen van het geloof
uit hun hoofd.

Unicef
We hebben ook een afspraak met UNICEF. Zij hebben een voedselprogramma voor arme kinderen en zij
wilden ons graag ontmoeten. Dit is een apart programma van de overheid wat dan door ons begeleid wordt
als zij toestaan dat de kinderen van Tana Mbanas geholpen worden.
Stijging prijzen
Ons budget wordt van twee kanten opgemaakt. Het aantal kinderen in het kindertehuis groeit en de prijzen
gaan omhoog. De benzineprijs is met 30% verhoogd en in juni wordt het nog eens met 25% verhoogd. Dit
verhoogd ook al de prijzen van de goederen. Want die worden met de boot van andere eilanden hierheen
vervoerd. Een van onze grootste zorgen is de poedermelk. We hebben vele dozen poedermelk nodig elke
week. En de prijs hiervan is erg gestegen. Toch voorziet de Heere tot nu toe in al onze benodigdheden.
Dank en groet
Opnieuw willen we jullie bedanken voor jullie steun en interesse voor de kinderen. Veel van deze kinderen
zouden niet meer in leven zijn zonder onze hulp. We willen de mensen die op de avonden kwamen in
Waddinxveen, Katwijk aan Zee en Noordeloos bijzonder danken voor hun meeleven en financiële steun.
Ook de jeugdvereniging van Waddinxveen die met de autowas-actie zoveel geld inzamelde voor ons project
willen we heel erg bedanken voor hun enthousiasme.
Woensdag 26 april komen er weer twee verpleegkundigen stage lopen op Sumba voor twee maanden.
Met de zegen van God en jullie hulp kunnen deze kinderen opgroeien en kansen krijgen. Bid dat de Heere
deze kinderen wil gebruiken, bid voor hun bekering en dat we kunnen zingen uit psalm 89 “Ik zal de
goedertierenheid van de Heere eeuwig zingen. Ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van
geslacht tot geslacht.”
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