
 
Lieve Sumba zendingsvrienden, 
 
Pinksterfeest 
We danken God voor zijn zorg en bewaring de afgelopen periode. We zijn gezond en 
kunnen u weer het een en ander vertellen over het werk op Sumba. Pinksterfeest 
hebben we gevierd en ik was geraakt toen ik las in de Bijbel van de duizenden mensen 
die zich bekeerden, gered werden door Jezus Christus. De eerste vruchten van het 
machtige werk van de Heilige Geest. We roepen het uit tot God of Hij ook zijn zegen 
wil geven op Sumba. Dat Hij zijn genade zal uitstorten in ons allen.  
 
Het kindertehuis 
De kinderen in het kindertehuis zijn ook gezond. Topan is wel ziek, hij heeft een 
onbekende huidinfectie. Het lijkt op eczeem, maar geen zalf helpt. Het blijft zich maar 
uitbreiden. Het jeukt zo erg dat hij er ook slecht van slaapt. Vandaag hebben we hem 
meegenomen naar het ziekenhuis in Waingapu. De dokter gaf medicijnen maar het 
helpt nog niet. Christine zal Topan meenemen naar een dermatoloog op Bali. We 
bidden dat deze dokter de juiste medicijnen zal hebben voor Topan. 
Binnenkort hopen er weer 3 kinderen bij ons te komen wonen. Ze zijn 1 jaar, 3 jaar en 
5 jaar oud. 
Eén van onze groep 8 studenten heeft de hoogste cijfers gehaald van het hele district. De juf was daar ook erg blij 
mee. En dat terwijl de school pas een jaar draait. 
 

Op dit moment slaapt iedereen in het nieuwe gedeelte 
van het kindertehuis. Want we zijn het oude deel aan het 
opknappen. Alles wordt goed schoongemaakt en geverfd. 
De keukenkastjes worden ook gerepareerd. Het aanrecht 
en de kastjes eronder worden ook vervangen. 
Waarschijnlijk wordt het nieuwe aanrecht en 
opbergplekken van cement gemaakt. Dat is makkelijker 
om schoon te houden en al de insecten en kakkerlakken 
buiten te houden. De mannen van de lokale bevolking zijn 
nu genoeg opgeleid om dit zelfstandig te kunnen maken. 
Het oude deel van het kindertehuis met de 7 
slaapkamers, zal nu voor de baby’s gebruikt worden. Alles 
is nu zachtgeel geschilderd en de deuren zijn bruin.  
Volgende week hopen we aan de deuren en kozijnen te 
beginnen voor het schoolgebouw. Daarna kunnen we 
beginnen aan de muren.  
 

Winter 
Het is nu winter hier. Het is dan droog en koel. ‘s Avonds of vroeg in de morgen als het hier maar 18 graden is 
rillen we soms van de kou. Overdag wordt het dan wel weer 30 graden. We hebben veel bomen geplant en er is 
genoeg water om ze nat te houden. Dit water komt uit het reservoir wat vorig jaar gebouwd is. Zo eten we onze 
eigen bananen, ananas, avocado, mango’s en zelfs tomaten. Maar het is een heel werk om alles groen te houden 
in het droge seizoen wat zo’n 7 á 8 maanden duurt. Het heeft nu voor lange tijd niet meer geregend en het is erg 
droog. Veel maïs is niet volgroeid en veel mensen zullen in september honger lijden. Wilt u aan hen denken en ons 
helpen om hen te helpen.  
 
Hulp 
Christina en Harianti zijn naar Bandung en Jakarta gereisd voor 2 weken om allerlei organisaties te bezoeken. En 
of deze organisaties de mensen van Tana Mbanas willen helpen. Er zijn organisaties die willen helpen, door bv. 
melkpoeder en eten te geven. Vorige week ontvingen wij een vrachtwagen vol met speciaal eten voor de kinderen. 
We hebben al de omliggende dorpen bezocht en eten aan 650 kinderen uitgedeeld. Er was genoeg eten voor 2 
weken voor elk kind. Het is zo bijzonder om al die blijde kindergezichten te zien toen ze het eten kregen. Dit helpt 
allemaal.  
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Boku 
We zijn ook een bamboe huisje aan het bouwen voor Boku (“opa” in het 
Sumbanees). Boku woont nu alweer zo’n 7 jaar bij ons en zijn oude huisje 
raakt vervallen. Het heeft één kamer met een veranda en een tuintje. We 
hebben een nieuw bed voor hem gemaakt en Boku is daar erg mee blij 
mee. Boku is 92 jaar oud en werk nog steeds in zijn tuin en klimt in de 
bomen om takken te snijden voor de geiten. De kinderen van het tehuis 
brengen hem elke dag een maaltijd en drinken. Hij vraagt ook vaak om 
‘obat’. Dit zijn medicijnen. Dan geven we hem een rol Mentos. Daar is hij 
altijd dol op. Boku is nooit getrouwd maar noemt mij zijn zoon! 
Toen hij jong was, had hij een meisje en ze wilden trouwen. Maar wat zo 
vaak gebeurt hier, hij was arm en had geen geld of iets om de bruidschat 
te voldoen. De familie van het meisje zeiden nee tegen het huwelijk en 
gaven het meisje aan een andere man. Boku vertelde ons een paar jaar 
geleden dat ze zijn vrouw hadden gestolen en dat hij geen andere vrouw 
wilde. Zo is hij alleen gebleven. Hij is nog steeds gezond, soms is hij wat in 
de war. Dan praat je met hem en dan weet hij niet meer waar het over 
gaat. Hij is dol op de kinderen en de kinderen gaan graag naar hem toe. 
 
 
Bezoek 
We kijken uit naar het bezoek dat we hopen te ontvangen van verschillende mensen. In september maar ook in 
oktober komen er mensen voor 3 maanden vrijwilligerswerk doen. 
 
Ik hoop D.V. 12 november weer naar Nederland te komen voor ongeveer 2 weken. Dan hoop ik u (weer) te kunnen 
spreken en u te ontmoeten om over het werk op Sumba te vertellen. Wilt u dat we een presentatie komen houden, 
neem dan contact op met Aline en Cor Bergshoeff, tel.: 0182-387894 of sumbamission@filternet.nl. We kijken er 
naar uit om u te ontmoeten, want de 57 kinderen van het tehuis en de kinderen in de kampongs hebben uw hulp 
nodig.  
 
Bedankt! 
We bedanken u voor alles (geld en gebed) voor de blijvende steun als de kinderen opgroeien en de zorg toeneemt.  
Een speciaal dankwoord aan de zondagsschool in Oosterland, die voor ons gespaard heeft en zoveel geld heeft 
opgehaald. 
Ook de basisschool in Leerbroek willen we bedanken voor hun acties om zo de kinderen op Sumba te helpen.  
 
Boven alles danken we de Heere, want zonder Hem kunnen wij niets doen. 
 
Bid u voor ons!? en ontvang onze hartelijke groeten, 
van de kinderen, de medewerkers, Bill en Marion Sommer 
 
 
Post 
De familie Sommer, de kinderen van het kindertehuis en de medewerksters vinden het leuk om post te ontvangen 
uit Nederland. Dit kunt u sturen naar: C.W. Sommer, P.O. Box 130, WAINGAPU, SUMBA TIMUR, NTT - 87100, 
INDONESIA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsoring 
U kunt 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 Anneke 
van de SDOK: 0183-561186 


