Beste Sumba Mission vrienden,
Opnieuw willen we jullie door met brief op de hoogte brengen van alle gebeurtenissen op
Sumba.
We moeten erkennen dat alle zegeningen en zorg van de Heere komt. Het is de Heere die
voorziet in al onze dagelijkse noden zodat het werk hier mag doorgaan en mag groeien.
Het kindertehuis
Er zijn drie nieuwe kinderen opgenomen in onze familie. Richard, een 8 maanden oude
baby, en een meisje van 4 weken oud, Aulia. En Arie een 2 jarig jongetje zal deze week bij
ons komen. Het is hier niet de gewoonte om een kind een achternaam te geven. We hebben
de vader toestemming gevraagd om deze Arie te vernoemen naar mijn vader, Arie Hendrik
Sommer.
Al de kinderen zijn gezond en gelukkig. Ze zijn opgewonden als er een nieuwe baby bij hen
komt wonen. De kinderen komen dan naar ons toe en vertellen ons dat ze een nieuw
broertje en zusje hebben.
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Twee medewerkers van het kindertehuis willen naar huis terug. Hannah onze kokkin en Lena die de was regelt. Ze hebben
niet echt een reden opgegeven maar we vermoeden dat ze willen gaan trouwen ook al hebben ze nog geen vriend. Meestal
worden de meisjes door de ouders uitgehuwelijkt en kennen ze de jongen niet met wie ze gaan trouwen.
Hannah en Lena hebben gezegd dat ze er nog eens goed over na zullen denken en ons ook de tijd willen geven om
plaatsvervangers te vinden voor hen. Er is al een nieuw meisje, Apri. Zij is deze week begonnen om Lena met de was te
helpen. Maar het zal nog wel even duren voordat zij net zo vaardig is als Lena.
Er zijn nu enkele nieuwe slaapkamers in gebruik genomen door de kinderen. Helaas liggen de kinderen met het matras nog
op de grond te slapen. Een van de machines is stukgegaan en is het wachten op vervanging voordat de mannen bedden en
kasten kunnen maken. Het duurde wel een paar nachten voordat de kinderen gewend waren in hun nieuwe slaapkamer. De
tweeling Sarah en Johanna sliepen onrustig omdat ze hun slaapmaatjes misten. Ze sliepen met 9 kinderen in 1 kamer. Nu
met 4 kinderen.
Op dit moment hebben we 12 medewerkers die in het kindertehuis en op de school werken.
De school
Vorige week was het op school hard werken voor de kinderen.
Er werden testen afgenomen door de leerkrachten om te zien
of ze op het niveau van de groep zitten. Bij de meeste kinderen
was het goed gegaan. Er zijn enkele kinderen die nog bijles
moeten krijgen omdat ze op de dorpsschool te weinig les
hebben gehad.
Op 2 november komt er een nieuwe juf op school.
Brand
Afgelopen donderdag is het huis van Asti’s ouders afgebrand..
Een van de kinderen was de lamp aan het bijvullen met olie en
morste op het open vuur. Het duurde niet lang of het hele huis
was afgebrand. Helaas gebeurt dit vaker. De buren helpen
deze mensen tijdelijk aan onderdak en van de regering krijgen
ze ook wat nieuwe kleding en spulletjes.
De buren helpen ook om een nieuw huis te bouwen, door
bomen te kappen en gras te snijden voor het dak.
Diefstal
We hadden de afgelopen tijd problemen omdat er allerlei gereedschap werd gestolen. Er verdween zelfs diesel uit de tank.
En een elektrische boormachine incl. koffer. Ik heb de 35 werkmannen toegesproken dat het wel droevig was dat ik niet alle
mensen die voor me werken kan vertrouwen. Ik vertelde hen dat als de spullen teruggegeven zou worden ik er niet meer op
terug zou komen. En de volgende morgen stond de glimmende koffer met de elektrische boormachine op de werkbank.
Schoongemaakt om te worden doorverkocht. Want zelf hebben ze geen elektriciteit. Niemand heeft gezien wie het daar
heeft neergezet maar we zijn blij dat het terug is.
We kwamen er ook achter dat iemand die al 7 jaar voor ons werkt, elke nacht diesel heeft gestolen om het aan de
buschauffeurs te verkopen. We hebben hem helaas weg moeten sturen.

Varkensoverlast
Er gebeurde ook iets grappigs. We hadden
problemen met varkens van het dorp die op
ons terrein kwamen. De varkens lopen hier
altijd los en zo kwamen ze naar onze tuin toe
om te eten van de nieuw geplante bomen
waarvan ook een dure Mangoboom.
Ik waarschuwde de mensen dat ik de varkens
zou opeten als ze ze niet bij hun eigen huis
hielden. Natuurlijk geloofde niemand me.
Toen op een morgen Marion me vertelde dat ze niet had kunnen slapen van
de varkens die al knorrend onder het huis doorliepen. We hebben een houten
vloer met kieren ertussen. Ik pakte mijn luchtbuks en schoot richting een van
de varkens. Het varken schreeuwde het uit van schrik. Het was zo luid dat de
dorpelingen er aan kwamen om te zien wat er aan de hand was. Het varken
was versuft maar later kroop het naar zijn eigen huis. De mensen moesten
vreselijk lachen en zeiden: ” Pak Sommer heeft ons gewaarschuwd dat hij er
een zou opeten en nu heeft hij er één geschoten.” De volgende dag hebben
we geen varken meer gezien. Misschien dat de bomen nu verder kunnen
groeien!
Ook al zijn we soms eenzaam, er is hier genoeg te beleven.
Droge tijd
We zijn nog in de droge tijd van het jaar. Het heeft sinds april niet
meer geregend. Veel mensen worden nu ziek van de stof, krijgen
huiduitslag en astma enz. Ook raakt de watervoorraad langzaam
aan op. We zijn al 2 jaar bezig met onderhandelingen met de
regering voor een nieuwe waterput. Er komen steeds meer mensen
naar dit gebied. De Heere zegende het en er werd een nieuwe put
geboord. Nu zijn ze ook bezig met een watertoren die 30.000 liter
water kan opslaan. Het nalopen van dit project zal onder onze zorg
vallen. De mensen zullen er blij mee zijn als het project klaar is. Dat
kunnen ze het hele jaar door genoeg water halen.
Bezoek Canada en Holland
Ik hoop van 15 tot 27 november in Canada te zijn om onze
kinderen te ontmoeten. Ook willen we wat zendingsavonden geven.
Van 28 november tot 9 december zal ik in Holland zijn. We hopen
en bidden dat we genoeg geld ophalen om een school te bouwen.
Nu zitten de klassen in het kindertehuis.
Groeten
Er komen meer kinderen in het tehuis en er komt meer werk. De maandelijkse lasten stijgen ook hierdoor. Elke keer weer
zijn we afhankelijk van de Heere, Hij zorgt voor ons. Daarom vragen we ook u om voortdurende steun en zijn we dankbaar
voor alles wat u ons geeft.
We bidden of God wilt wonen in de harten van deze mensen en Zijn Naam wilt verheerlijken op deze plaats.

Hartelijke groeten van de kinderen,
medewerkers, Bill en Marion Sommer

Oproep:
Er wonen nu 43 kinderen in het tehuis. Na het ontvangen van deze brief uit Sumba kregen we het bericht dat er nog 3
baby’s bij zijn gekomen. Er worden inmiddels 34 kinderen gesponsord, daarvoor onze hartelijke dank. Wilt u óók een kind
sponsoren van het kindertehuis “Pengharapan” (Hoop)? Voor € 22,50 per maand geeft u een kind hoop voor een betere
toekomst.
Stuur een e-mail naar: sumbamission@filternet.nl of neem contact op met de SDOK: 0183-561186
Eind oktober is er een huis-aan-huis collecte geweest in Schoonhoven. Wilt u in uw gemeente ook een huis-aan-huis
collecte organiseren voor het Sumba Mission project? Neem dan contact met ons op.
Aline en Cor Bergshoeff.

