Beste Sumba Mission vrienden,
Het is alweer februari en spoedig zal het weer lente zijn. De Heere heeft ons
gespaard de afgelopen tijd om ons werk te doen en we willen graag onze ervaringen
met jullie delen.
Verdriet en blijdschap
Het nieuwe jaar zijn we begonnen om elkaar het beste toe te wensen. Vaak denken
we er dan niet aan of we dit komende jaar in leven zullen blijven. We vinden het
eigenlijk vanzelfsprekend. Maar opnieuw werden wij geconfronteerd met de dood in
het kindertehuis maar ook in onze familie. Enkele weken geleden kregen wij een
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baby, die erg ziek was. Enkele maanden daarvoor hadden we de ouders bezocht en
aangeboden om medische zorg te verlenen. Zij weigerden, maar toen na 2 maanden
de baby niet beter werd, brachten ze de baby naar het kindertehuis. Maar het was te laat en het meisje overleed
aan ernstige ondervoeding.
Een andere baby, van 2 maanden oud, Yonki, kwam ook enkele
maanden geleden in het kindertehuis. Hij was juist het
tegenovergestelde, een stevige baby. Toch vonden we dat hij niet
helder uit zijn ogen keek. We zijn 5 keer met hem naar de dokter
geweest en nog verschillende keren naar het ziekenhuis. Daar
deden ze onderzoek, namen foto’s van de longen enz. Hij werd
gezond verklaard. Vorige week toen ik van de stad terugkeerde,
zag ik dat hij erg opgezwollen was vanwege een oedeem en enkele
uren later overleed hij. Alle medewerkers en de kinderen waren
overstuur om één van de kinderen te verliezen.
Deze week kwam er opnieuw een baby, een gezonde jongen maar
hij heeft een hazenlip en een open verhemelte. Als de Heere wil,
kan dit d.m.v. verschillende operaties worden gecorrigeerd. Het
katholieke ziekenhuis, aan de andere kant van het eiland, heeft een
speciaal programma: “Smile”. Dit wordt kosteloos gedaan. Als dit
kind in zijn dorp zou blijven wonen zou het als uitschot worden
behandeld. We bidden dat de Heere deze kleine jongen zal
zegenen. Het is een vrolijke baby. We rouwen vanwege de
overleden baby maar God is goed om ons een andere baby te
geven. Vooral ook voor de medewerksters die het er moeilijk mee
hebben omdat Yonki is gestorven.
Vrijwilligerswerk
De vrijwilligsters uit Nederland, Erica en Hanneke, helpen ons enorm. Ze geven les aan de kleuters zodat een
andere leerkracht de oudere kinderen kan lesgeven. Het is zo jammer dat hun verblijf er alweer voor de helft
opzit. Ook Krista uit Canada is inmiddels gewend hier. Ze geeft muziekles aan de kinderen en ze helpt met alles
mee. Dat de Heere deze vrouwen mag zegenen voor al het werk dat ze hier doen. Er heerst een goede en
gezellige sfeer tussen de medewerksters en de kinderen.
Zondag
Het is nog steeds mogelijk om in verschillende kerken te spreken. Er komen ook steeds meer mensen naar de
kerkdiensten toe. Er is nu ook een dominee waar we mee samenwerken. Hij is in november gekomen.
Ook wordt er elke zondagavond bijbelstudie gehouden in het kindertehuis. Er komen zo’n 50 – 60 jongelui, ze
leren vragen te stellen over het onderwerp en ze genieten van het bij elkaar zijn. We bidden dat de Heere dit
werk wil zegenen omdat deze jonge mensen de toekomst zijn van de kerk.
Regen
Het regenseizoen is in december begonnen. Eerst ontvingen we weinig regen zodat we bezorgd werden wat
betreft de watervoorraad. Maar er is nu voldoende regen gevallen en alle waterbakken staan vol met water.
De velden en heuvels zien er prachtig uit nu ze groen zijn.

De school
Het bouwen aan de school gaat op dit moment niet zo
hard. Vanwege de regen maar ook omdat het hout dat
geleverd is van slechte kwaliteit is. Het zijn ruwe planken
die op maat moeten worden gemaakt. Vaak is het hout
zo krom en gedraaid dat het teruggestuurd moet
worden. Ik heb eraan gedacht om het dak van staal te
maken omdat dat makkelijk zou zijn. Toch is er om
verschillende redenen gekozen om het zelf te maken.
Het geeft 12 mannen voor enkele maanden werk.
Waardoor ze geld verdienen en voor hun gezin kunnen
zorgen. En er wordt geld bespaard omdat een aannemer
het niet hoeft te doen. Ik merk wel af en toe dat ik geen
25 meer ben. Speciaal als het om het dak gaat. Maar
wees niet bang, ik klim er niet meer op.
Nieuwe truck
Het is gelukt om de oude truck voor een goede prijs te verkopen. We hebben geprobeerd om het werk met één
truck te doen. Maar dat is onverantwoordelijk met zoveel kinderen. Als een van ons naar de stad gaat en er is
een noodgeval in het kindertehuis, dan is er geen vervoer. Toen ik in Surabaya op Java was om de materialen
voor de school te kopen, heb ik een grotere truck gekocht. Zodat we meer kinderen kunnen vervoeren en meer
boodschappen vanuit de stad kunnen meenemen. De olieprijzen gaan ook hier omhoog waardoor ook de prijzen
van het voedsel stijgt. De arme mensen hebben het moeilijk om hun voorraden maïs en rijst te kopen.
En verder…
Christine is naar Jakarta voor enkele weken om een cursus te volgen voor Public Relations.
Een van de plaatselijke leerkrachten is naar huis gegaan om voor haar ernstig zieke kind te zorgen. We hopen
en bidden dat het kind zal genezen en dat de onderwijzeres weer naar school kan komen.

We zijn dankbaar voor uw voortdurende steun en we wensen jullie Gods zegen toe.

Hartelijke groeten, ook namens de medewerksters, Bill Sommer.

Oproep
Er wonen nu 62 kinderen in het tehuis. Er worden inmiddels 46 kinderen gesponsord, daarvoor onze hartelijke
dank. Wilt u óók een kind sponsoren van het kindertehuis “Pengharapan”? 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
Wilt u in uw gemeente een huis-aan-huis collecte organiseren voor het Sumba Mission project? Neem dan
contact met ons op.
Wist u dat we ook presentaties geven? Voor uw bedrijf, op de (zondag)school of vrouwen- / mannen- /
jeugdvereniging, op de club, of verzorgingstehuis, op de zendingsmarkt, bij u thuis voor de bijbelstudiegroep,
op een gemeente avond. Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
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