
 

 
 
Lieve Sumba Mission vrienden, 
 
Het is weer tijd voor wat nieuws vanuit Sumba. Het is de tijd van het droge seizoen. Dit betekent 
echt droog en koel weer met een sterke wind. Elke dag zon, geen wolken, en de aarde is droog. 
We hebben genoeg water, ook om de fruitbomen water te geven,zoals mango, papaja en 
ananasplanten. Nu blijven ze groen en verdorren niet.  
 

De kinderen 
De Heere heeft de afgelopen periode opnieuw voor ons 
gezorgd. We zijn allemaal gezond en er heerst geen 
ziekte. 
Er zijn wel zorgen om Yati. Ze is nu 13 jaar maar door haar 
suikerziekte gaat het langzaam achteruit. Ze kan minder 
goed leren, haar rapportcijfers gaan achteruit, maar we laten haar overgaan naar de 
volgende klas. Uiterlijk ziet ze er goed uit, maar ze groeit niet meer. Ze is dus een stuk 
kleiner dan haar leeftijdgenootjes.  Wilt u voor haar bidden en vragen of God zich over 
haar zal ontfermen. Dat hebben we allemaal nodig, ook de andere kinderen. 
Alle kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas. Sommigen hebben hele goede 
cijfers op hun rapporten. Ook de drie tieners die in de stad naar school gaan. Ze zijn wel 
naar een ander kostadres verhuisd. Dit is ook dichter bij de school, maar er was nog een 
reden voor de verhuizing. Ze moesten erg hard werken zodat er bijna geen tijd overbleef 
voor hun huiswerk en ze in de klas in slaap vielen. Ze moesten rond vijf uur opstaan en 
waren om 10 ’s avonds klaar met werken.  
Eldi, ons doofstomme jongetje, is naar een doofstommenschool gegaan in Waikabubak, 
aan de westkant van het eiland Sumba. 

 
Schoolbouw 
We zijn de afgelopen drie maanden druk bezig geweest met de bouw van de school. Het volgende is gedaan: de raamkozijnen, 
geverfd en al; de deuren; 75 tafeltjes; de vloer is nu voor de helft betegeld; de elektriciteit is deze week gedaan en ook de 
dakgoten en de beplanting eromheen. We hebben wat kleine bomen geplant en als het regenseizoen begint in december zullen 
we nog wat fruitbomen planten. Eind september zal het meeste gedaan zijn behalve wat kasten en bureaus voor de 
leerkrachten. De jongens hebben alles zelf gemaakt in onze werkplaats. De Heere heeft in alles voorzien, er zijn geen 
onbetaalde rekeningen. Hoewel we gisteren dachten dat het geld bijna op was, is er vandaag weer geld binnengekomen. Dank 
u wel voor al uw giften. Ik weet dat de Heere erin voorziet, en we danken Hem voor alles en ook u voor uw toewijding en zorg. 
 
Vrijwilligers 
Er zijn weer twee vrijwilligers gekomen uit Holland, Maartje en Elizabeth. Dit zeiden ze na hun eerste bezoek aan de 
zondagsschool: ”De kinderen van het kindertehuis zien er zo veel beter uit dan de kinderen uit de dorpen!”. Het zou zo fijn zijn 
als de ouders beter voor hun kinderen zouden zorgen. Het zijn er zoveel! We doen wat we kunnen voor hen, maar er zijn zoveel 
ouders die niets voor hun kind doen en hen verwaarlozen zowel geestelijk en lichamelijk. Veel kinderen gaan nooit naar school. 
“Waar is dat nodig voor?” zeggen de ouders. We hopen en bidden dat ook door ons werk een verandering zal komen in hun 
denken en leven. 
Vandaag is het hier rustig omdat al de schoolgaande kinderen naar het strand zijn. Ze blijven er ook een nachtje slapen. Er 
staan daar wat hutjes waarin ze kunnen overnachten. Het is een prachtig strand met helderblauw water. Het is de eerste keer 
dat ze ergens anders zullen slapen. Eén van onze Hollandse vriendinnen, ik geloof Maartje, was het eerst in de oceaan aan het 
zwemmen. Heerlijk warm water. Vanavond hebben ze een picknick.  
 
Bemoediging 
Ik ontving pas een brief uit Nederland. Het is erg fijn om post te krijgen. Dank je wel voor de bemoediging. Het kwam precies op 
een tijd dat ik het nodig had. 
Van 1 augustus tot 12 augustus hoop ik onze kinderen in Zuid Afrika te ontmoeten. Onze zoon, Eric, geeft ons elk jaar een 
ticket anders zouden we dit niet (kunnen) doen. Vanaf 20 september t/m 6 oktober hoop ik in Canada te verblijven. En van 7 t/m 
27 oktober in Nederland. Ik hoop u dan ook te ontmoeten. We willen weer presentaties geven over het Sumba Mission Project. 
Bel (0182-387894) of mail (sumbamission@filternet.nl) met Aline en Cor Bergshoeff. Dit jaar willen we u laten zien, hoe we 
begonnen zijn in 1999 en wat er sinds die tijd allemaal gerealiseerd is. Dit alles onder de zegenende handen van God, tot Zijn 
eer om zondaren te redden.  
 
Opnieuw zijn we u dankbaar voor wat u voor ons heeft gedaan. 
 
Namens iedereen op Sumba, Bill Sommer 

   juli 2008 


