Lieve Sumba Mission vrienden,
Door Gods genade zijn Krista Stam en ik (Marion Sommer), na een
opmerkelijk voorspoedige reis, op Bali gearriveerd. Bill haalde ons van de
luchthaven af. Het was al laat in de avond zodat we direct naar het hotel
gingen. Daar hadden we een goede nachtrust wat heerlijk was na zo’n lange
reis. De volgende dag deden Bill en Krista enkele boodschappen en op
zaterdagmiddag was het mogelijk om met een vlucht naar Sumba te gaan.
Het was opnieuw weer een vreugde om alle kinderen te zien. En de meeste
kinderen herkenden Krista nog van haar vorige bezoek. Krista hoopt een jaar
lang vrijwilligerswerk te doen in het kindertehuis.
Oktober 2009

Het kindertehuis
In de afgelopen weken zijn er 3 baby’s in het kindertehuis gekomen. Een meisje, Fiona van 9
maanden oud, en 2 jongens, Gilbert van 10 maanden en Viktor van 1 maand oud. De baby’s zijn
afgelopen zondag gedoopt door de plaatselijke dominee. Helaas was de dienst niet druk bezocht en
tot op het laatste moment wisten we niet of de dominee wel zou komen.
Onderwijs
Een Indonesisch echtpaar kwam op bezoek bij het tehuis om te solliciteren als leerkracht in onze
school. Ze hebben de theologische school in Java gevolgd. Het was moeilijk om te besluiten hen niet
aan te nemen ondanks dat we leerkrachten nodig hebben. We hebben echte leerkrachten nodig en
deze mensen zijn meer opgeleid om godsdienstonderwijs te geven. We zijn blij dat Krista uit Canada
de Engelse lessen gaat geven. Ook gaat ze verder met de muzieklessen en gaat ze de boekhouding
bijhouden. Hierdoor hebben Christina en Martina meer tijd om ander werk te doen.
Marjon een leerkracht uit Holland is ook een paar weken geleden aangekomen om voor 6 maanden
ons te helpen. Ze geeft les aan de kleutergroep.
De school is een paar dagen dicht geweest omdat
er meer dan 33 kinderen ziek waren. Ze waren
erg verkouden en hadden koorts. Anita, ons
zorgenkindje was ook erg ziek maar nu gaat het
met hen allen weer beter.
Het onderwijs aan de kinderen is een grote zorg
voor ons. Het is onze wens dat ze ook onderricht
krijgen vanuit de Bijbel, waarin wordt verteld dat
we zondaren zijn en vergeving nodig hebben
zodat we de weg naar de Heere, onze Schepper
terugvinden. We moeten vernieuwd worden door
Zijn Heilige Geest, en gereinigd worden door het
bloed van Jezus Christus van wie God zegt: Dit is
Anita
Mijn geliefde Zoon, hoort Hem. We bidden dat
God ons leerkrachten wil sturen die geschikt zijn om goed onderwijs te geven aan onze 51
schoolgaande kinderen.

Bouw
Bill is erg druk met het bouwen van het huis in Waingapu. Het is een project waar veel geduld voor
nodig is. In Canada zouden de mensen zeggen: Sjonge, wat wordt er langzaam gebouwd. Maar in
Waingapu zeggen de mensen juist: Sjonge, wat wordt er hard gewerkt. Het hout is ook eindelijk
gearriveerd. Maar het was wel erg nat en kromgetrokken. Maar de dakspanten zitten er nu op.

Water halen

Regenseizoen
Het water in het waterreservoir stond erg laag. We
waren dus erg blij toen we onze eerste echte
regenbui kregen, vanmiddag. Het regende 3 ½
centimeter. Het is best vroeg in het jaar dat het
regenseizoen start. Meestal begint het in
december.

Krista schrijft ook nog een stukje:
Op school zijn de kinderen erg ijverig om te leren. Daardoor is het ook zo leuk om les te geven aan
hen. De Engelse lessen zijn erg interessant vooral als de kinderen merken dat ze de woorden kunnen
gebruiken om met elkaar en ons te communiceren. De kinderen vinden het ook heerlijk om te zingen
en ze kennen zoveel liedjes. Sommige kinderen krijgen keyboardles of gitaarles. Veel van de
kinderen zijn al met lessen begonnen bij andere vrijwilligsters en weten hoe ze de instrumenten
kunnen bespelen. Dit klinkt ook erg mooi.
Er zijn veel dingen die gedaan moeten worden door de medewerksters. Het is altijd druk, zoals het
verzorgen van de baby’s en de kleine peuters die nog niet naar school gaan. Er moet 3x per dag
gekookt worden voor zo’n 80 mensen, er zijn ladingen wasgoed en het tehuis moet schoon worden
gehouden. Dus we vervelen ons geen moment.
Groeten vanuit Sumba,
Bill en Marion Sommer
en alle kinderen en medewerksters.

Riska oefent op de panfluit

Bezoek aan Nederland
We willen u nog herinneren aan het bezoek van Bill Sommer. Hij hoopt van 5 tot 18 januari (2010) te
verblijven in Nederland.
Wilt u dat hij in deze periode bij u komt vertellen over het Sumba Mission Project, neem dan contact
met ons op (Cor en Aline Bergshoeff), tel.nr: 0182-387894, e-mail: info@sumbamission.nl.

