Lieve Sumba Mission vrienden,
Paasviering
Pasen ligt alweer achter ons. Tweede paasdag is hier niet bekend. We hadden een
paasdienst in het kindertehuis. Er was ons verteld dat er een dominee zou komen
maar niemand wist hoe laat hij zou arriveren voor de dienst. Het is moeilijk om uren te
wachten met 40 kleine kinderen. Toen hoorden we dat de dominee niet eerder dan 2
uur ’s middags zou komen. Veel mensen hebben twee en een half uur gewacht. We
spraken over Lukas 24, over de Emmaüsgangers. Hun weg van Jeruzalem naar
Emmaüs. Zij waren in de nacht vertrokken en zeiden: Jezus is dood. Het leek alsof al
hun hoop was vergaan. Toch bleven ze in hun hart betrokken met al de
gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden ondanks hun verdriet. Het grote wonder is
dat Jezus hen niet alleen liet. Hij volgde hen en sprak met hen, en berispte hen en
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heelde hun gebroken hart. Als je dit vergelijkt met Jesaja 65: 1, 2 en 24. “Ik ben
gevonden van hen, die naar Mij niet hebben gevraagd”, ”en voor dat zij roepen zal Ik hen antwoorden, terwijl zij
nog spreken zal Ik horen”. Hoe dit alles is uitgekomen in hun leven en in het leven van al Gods kinderen. Wat een
troost voor hen, bij wie het lijkt alsof alles verloren is en dat ze zonder troost zijn. Onthoud dan dit: Het lijkt niet te
komen maar wacht erop. Wat God belooft zal Hij doen.
Jacqueline
We kregen een ondervoed meisje van 4 maanden oud. Ze heet Jacqueline en weegt 3 kilo. Haar moeder stierf
tijdens de bevalling. De familie wilde de baby houden wat een goed teken is. Bij onze vorige bezoeken hadden we
al gezien dat het met Jacqueline niet goed ging, ze groeide niet en was verschrikkelijk vies. Deze week kwam
iemand vragen of we Jacqueline op wilden nemen in het tehuis. We moesten de oude truck nemen omdat de
nieuwe een lekke band heeft. Maar de oude truck kan ook beter de steile berg op naar Wai Urang. De wegen zijn
in verschrikkelijke staat maar we arriveerden veilig. Alle dorpelingen kwamen om ons te ontmoeten. Het is zelden
dat er iemand bij hen op bezoek komt. Natuurlijk dachten de kinderen dat ze hun gebruikelijke vitamine en snoep
zouden krijgen maar in onze haast waren we dat vergeten mee te nemen. We beloofden hen om het mee te
nemen als we zondag naar de dienst zouden komen. Een vrouw was Jacqueline eten aan het geven uit een
smerige fles. Er zat allemaal schimmel op de speen. Soms vragen we ons af hoe deze kinderen het overleven. De
meeste die overleven hebben een sterk karakter. We konden niet lang blijven omdat het dreigde te gaan regenen.
En dan zijn de wegen onbegaanbaar. We dachten dat Jacqueline het niet zou halen omdat ze meer dood dan
levend was. Maar de Heere spaarde haar leven tot nu toe. Met Jacqueline gaat het nu al wat beter, ze drinkt goed
en glimlacht zelfs. Ze is welkom in ons tehuis als een bijzondere gift van God die alles regeert en haar hier
gebracht heeft. Bid alstublieft voor Jacqueline en onze 54 andere kinderen. Weet dat we vanuit onszelf niets
kunnen doen, maar dat alle dingen bij God mogelijk zijn.
Regentijd
De regentijd is laat op gang gekomen. Hierdoor zijn er veel
gewassen van de bevolking verloren gegaan. Sommigen
hebben naast maïs, sojabonen gepoot. Maar voor de meeste
mensen zal er een hongerperiode aanbreken van augustus tot
december. Ons waterreservoir zit zo vol dat het bijna
overstroomd. Het gebeurde tijdens een tropische regenbui,
dat de regen zoveel was dat de afvoerpijpen het niet
aankonden, waardoor de aula overstroomde. De kinderen
hadden dolle pret en zwommen rond. We hebben de
afvoerpijpen losgekoppeld van de dakrand zodat het niet weer
zal gebeuren.

Het kindertehuis
Er is nog steeds werk te doen in het aangebouwde stuk. De meeste meubels zijn gemaakt, alleen de tafels moeten
nog gemaakt worden. En er is nog wat timmerwerk nodig om het geheel af te werken. We hebben nu 26
slaapkamers met een eigen badkamer. Er kunnen 4 kinderen in een slaapkamer slapen. Dus er is nog genoeg
voor meer kinderen. Er zijn 4 opslagkamers, 2 keukens, 2 wasruimtes en 2 aula’s. We komen nog wel
medewerksters tekort. De meisjes die nu werken zijn soms zo moe van het werk en de zorg. We zijn nog op zoek
naar nieuwe krachten. Op dit moment hebben we 12 medewerkers: 1 voor de winkel, 2 voor de keuken, 3 voor de
school en 1 voor de was. De anderen zorgen voor de baby’s en kinderen. Christina, de moeder van het tehuis,
zorgt dat alles goed loopt en helpt mee met koken en ander werk.
De winkel voorziet de bevolking in allerlei spullen. We zijn van plan om de winkel misschien uit te breiden. Omdat
er steeds meer mensen in dit gebied komen wonen, vanwege de watervoorziening.
Het gastenverblijf is op dit moment leeg. Ook de medewerksters, die er sliepen, vinden het prettiger in het
kindertehuis.
De fundering van de nieuwe school is klaar. Maar we wachten op geld om het af te kunnen maken. Nu worden er 4
slaapkamers gebruikt als klaslokalen.
Ziekenhuisbezoek
Er zijn ziekten, zoals tyfus en malaria, geweest in het
kindertehuis. Sommige kinderen zijn voor behandeling naar
het ziekenhuis geweest. Christina en Jo gingen met 4
kinderen naar Bali. Yan, die een hangend ooglid heeft,
heeft een ooglid operatie gehad. De operatie is goed gelukt
en Yan vertelde mij, dat hij nu ook knap is. Norce’s ogen
moesten gecontroleerd worden. De uitslag was veel
slechter dan we dachten. De dokter denkt dat met een
goede bril, het probleem opgelost kan worden. Samuël
moest ook voor een oogtest. Er zijn geen middelen op
Sumba om dit te doen. Als je hier denkt dat je een bril nodig
hebt, ga je naar de markt en daar zoek je een bril uit. Aulia,
onze baby, ging ook naar Bali voor een controle bij de
voetspecialist. De kosten van deze reis waren veel, maar
noodzakelijk. De vliegtickets, ziekenhuis bezoek, operatie,
hotel en eten kosten zo’n 1900 dollar.

Samuël

Christina kwam terug met malaria en tyfus, wat een normale combinatie hier is. Maar gelukkig is ze inmiddels weer
opgeknapt.
Yati, het meisje dat suikerziekte heeft, is een voortdurend zorg voor ons. Ze pikt heel vaak eten wat ze eigenlijk
niet mag. Hierdoor is haar suiker zo hoog dat het apparaatje het niet eens kan lezen. Dr. Bob vertelde ons jaren
geleden al, dat ze dit doet om onze sympathie te winnen. Steeds als iemand naar Bali gaat, doet ze dit in de hoop
dat ze mee kan. Nu iedereen weer thuis is, stopt ze ermee. Yati wordt bijna 13 jaar maar ze draagt kleding van een
6 jarige. Ze groeit niet maar ze is heel intelligent en kan goed leren.
Ik heb een goede tijd gehad in Canada. Marion is inmiddels geopereerd aan haar knie en ik heb haar een paar
weken geholpen. Ze moet nog in Canada blijven om te revalideren en ook vanwege behandelingen van haar
reumatiek. Als de Heere wil hoopt ze, indien mogelijk, in augustus naar Sumba te komen.
Dankwoord
Op dit moment is er weinig geld voor de dagelijkse kosten. We vragen u om uw voortdurende gebed en steun. We
danken al onze sponsors en donateurs. Dat de Heere u zal zegenen maar boven alles dat Hij Koning zal zijn in dit
verlaten gebied en de machten van het kwaad en duisternis zal overwinnen. Dat Zijn licht mag schijnen in ons
midden en ons mag gebruiken tot verheerlijking van Zijn naam en tot redding van deze kinderen.

Groeten van alle kinderen, medewerkers, en Bill Sommer

