Lieve Sumba Mission vrienden,
Het is weer tijd dat we u bijpraten over ons werk hier op Sumba. We brengen God de eer
toe voor al Zijn zegeningen en bescherming elke dag.
Het gaat erg goed met ons en we zijn gespaard gebleven voor ernstige ziekten, wat heel
wat is met zo’n grote familie in het kindertehuis. Vooral als we nieuwe kinderen krijgen met
verschillende ziektes of hun buik vol met wormen, tbc enz.
Operatie Irma
Irma, van 4 jaar oud, is voor een operatie naar Jakarta geweest. Zij is geboren met een
open gehemelte. Het gat in haar gehemelte is gerepareerd. Ze moest in het ziekenhuis
blijven totdat ze haar lippen weer kon bewegen. Irma zal nu in staat zijn om te leren praten.
Deze operatie is door Sociale Zaken bekostigd. We hebben alleen voor de vliegreis moeten
betalen. Idi, onze kokkin, is met haar meegegaan om voor haar te zorgen in het ziekenhuis.
Het gaat nu goed met Irma en nu is ze inmiddels weer thuis.
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David
We hebben kort geleden ook een jongetje, genaamd
David, gekregen met een gespleten lip. Zijn conditie is veel
slechter dat die van Irma. Maar een groep dokters vanuit
Amerika hoopt in augustus te komen om dit soort
operaties te doen. Misschien zijn zij ook in staat om David
te helpen. Veel van deze kinderen worden achtergelaten in
de kampongs om te sterven. We zijn blij dat we deze baby
hebben gekregen en voor hem kunnen zorgen. Het is ook
bijzonder om te zien hoe de andere kinderen betrokken
zijn met de zorg voor David. Iedereen heeft wel een knuffel
en een kus voor hem over.

De bouw van de school
We zijn de afgelopen 4 maanden druk geweest met het
bouwen van de school. Het dak is klaar en alle muren zijn
gestukadoord. Nu moet alles van binnen nog worden
afgewerkt, zoals het tegelen, de deuren en ramen. Dit doen
we pas nadat alles is geschilderd. Anders zitten alle ramen
onder de verf. Hopelijk lukt het ook om zelf de elektriciteit
aan te leggen. Dan is het ook mogelijk om een airconditioner
te plaatsen in de bibliotheek, zodat de boeken goed blijven.
We hopen in september de school in gebruik te nemen, zo
de Heere wil en wij leven.
Alles is voorspoedig gegaan tijdens de bouw. We hebben
veel kunnen besparen omdat we het zelf, met de lokale
bevolking, hebben gebouwd zonder aannemer. De Heere
heeft dit werk gezegend en we vertrouwen ook dat Hij in de
toekomst zal voorzien, als er meer leerlingen zullen komen
en we meer leerkrachten nodig hebben. De school is groot
genoeg voor zo’n 120 tot 150 leerlingen die christelijk
onderwijs zullen ontvangen. Wie kan vertellen wat de
uitwerking hiervan zal zijn in TanaMbanas en de omliggende gebieden wanneer deze kinderen volwassen zijn geworden?
We bidden dat deze kinderen leerkrachten zullen worden, of dokters of verpleegsters en hun eigen bevolking zal helpen en
de Heere zullen dienen. Met God zijn er geen onmogelijkheden!

Vaardigheden voor de oudere jongens
We hopen meer tijd te krijgen als de school af is. Dan wil ik voor oudere jongens allerlei vaardigheden leren. We willen een
programma opzetten voor het bewerken van hout (meubels maken), onderhouden en repareren van bromfietsen, lassen en
elektra. De jongens zullen ook leren hoe ze kunnen meehelpen met het onderhoud van de gebouwen op ons terrein. We
bemerken langzaamaan dat er verandering komt sinds het allereerste begin van het project. In de eerste fase van het
project hadden we vaardigheden nodig en veel, veel geduld. In deze nieuwe fase hebben we meer nodig dan alleen
vaardigheden en geduld. We hebben ook het inzicht en de wijsheid nodig om de kennis door te geven aan de mensen en
kinderen. Maar vooral de liefde voor hen, vertrouwend op de liefde van God, dat we van Hem afhankelijk blijven.
Vrijwilligerswerk
We hebben al zovaak ervaren dat Hij onze Gids, Helper en Beschermer is. Hij is het die al zo velen van jullie in beweging
heeft gezet om ons financieel te steunen. Tot nog toe is alles bekostigd door jullie giften. We zijn hiervoor zo dankbaar, dat
jullie van alles organiseren om geld op te halen voor Sumba met jeugdverenigingen, autowasacties enz. Er zijn ook veel
scholen die actief meehelpen. Het is een wonderlijk gevoel dat zo velen denken aan Sumba. Met name ook de vrijwilligers
die ons kwamen helpen, sommigen als lerares, dokter, verpleegster of muzieklerares. We bewaren goede herinneringen
aan jullie!
Vanaf juli 2008 tot oktober 2009 zijn er weer verschillende dames die ons komen helpen. Er hopen er 2 te komen in
juli/augustus. Twee vanaf oktober 2008 tot maart 2009 en 3 van april tot oktober 2009.
Als er leerkrachten zijn die ons willen helpen in de school, ben je welkom om te komen.
Zending op Sumba
Ik weet dat er veel, heel veel plaatsen zijn waar de nood
hoog is in deze wereld. Maar God heeft ons hier op Sumba
geplaatst en de Heere zal ook vrucht geven in Tanambanas.
We verlangen ernaar om de bekering te zien van de
kinderen in het tehuis en de zondagsschool. Er komen zo’n
150 kinderen naar de zondagsschool. Na september zal dit
oplopen tot zo’n 200 kinderen i.v.m. het kerstprogramma.
Het is nog steeds mogelijk om in de verschillende kerken
rond Tana Mbanas te spreken. Samen met de Indonesische
dominee nemen we beurten om de gemeentes langs te
gaan. De laatste maanden hebben we 2 dorpen niet kunnen
bezoeken i.v.m. de regenval. De wegen zijn dan
onbegaanbaar. Bij Wai Urang zijn ook verschillende keren
aardverschuivingen geweest.

Eko, Sarah en Irma
Veranderingen in het gouvernement
Er zijn veel veranderingen bij het gouvernement. Het gouvernement in Jakarta heeft besloten om Sumba in 3 districten te
verdelen. Dus nu behoren we tot midden Sumba of Sumba-Tengah. Dit betekent een totaal ander gouvernement in ons
gebied. Er zijn veel vergaderingen met de nieuwe leiders en hun medewerkers, met name op gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en sociale zaken.
Naar Nederland
We hopen weer naar Nederland te komen. De reis staat geboekt voor 7 tot en met 27 oktober. Wilt u een presentatie in uw
gemeente, op school o.i.d. neem dan contact op met Aline en Cor Bergshoeff (0182-387894).
Op dit moment verblijf ik een paar weken in Canada bij mijn vrouw Marion. Zij krijgt nog steeds behandelingen. Ze hoop in
het najaar weer naar Sumba te komen, zo de Heere wil.
Gedenk ons allen hier op Sumba in uw gebeden. We danken u voor uw gebeden en steun afgelopen tijd. Ook de brieven die
we mochten ontvangen, hartelijk dank.
Groeten van de medewerksters, de kinderen en van ons,
Marion en Bill Sommer

