
 

 

 
Lieve Sumba Mission vrienden, 
 
Het is weer de hoogste tijd om een brief aan jullie te schrijven. Er ligt een drukke tijd 
achter ons en het lijkt alsof het elke dag drukker wordt. Er zijn meer kinderen, en de 
kinderen groeien wat ook betekent dat er meer zorg en begeleiding nodig is. De 
Heere heeft ons gezegend, alles gaat voorspoedig. Er zijn geen ernstig zieke 
kinderen en het mag met allen goed gaan. 
 
Onderwijs 
We kijken uit naar een rustigere periode. Het huis in de stad Waingapu is klaar. Als 
alles goed mag gaan kunnen we het gebruiken voor de kinderen die naar de stad 
naar school gaan. Er zijn 5 studenten die naar het voortgezet onderwijs gaan. We 
hebben hier op school niet de mogelijkheid om aan kinderen vanaf 15 jaar les te 
geven. We zullen het huis ook gebruiken als we in de stad moeten overnachten. 
 
Op de school verloopt alles goed. Hoewel we nog steeds op zoek zijn naar 
toegewijde leerkrachten. Dit is erg moeilijk. De leerkrachten willen graag voor het gouvernement werken. Dan 
krijgen ze pensioen en krijgen ook betaald als ze niet op school komen opdagen. 
 
Kinderthuis 
Vanmorgen wandelde ik naar het kindertehuis. Ik zag de 2½ jaar oude 
Robert voor dirigent spelen voor een denkbeeldig koor. Ondertussen zong 
hij psalm 42. Robert vindt het heerlijk om rond te wandelen, vooral vroeg in 
de morgen rond 6 uur als er nog niemand buiten is. 
Anita, onze speciale baby, gaat langzaam vooruit. Ze weegt nu eindelijk 5 
kilo en ze is nu niet meer zo vaak ziek als eerst. Ze vindt het heerlijk als 
we voor haar zingen. Gisteravond hield ik haar in mijn armen tijdens de 
bijbelstudie. De kinderen zongen meer liederen dan gewoonlijk omdat 
Anita er ook zo op reageert. Als de kinderen stoppen met zingen, begint ze 
met haar handjes te zwaaien alsof ze wilt zeggen, zing nog maar even 
door. 
Met Viktor, onze 4 maanden oude baby, gaat het ook goed. Marion uit 
Holland vindt het ook heerlijk om hem tijdens de avondmaaltijd vast te 
houden. Ze krijgt niet vaak de kans omdat de kinderen allemaal de baby’s 
vast willen houden. Zelf de oudste jongens willen voor hen zorgen.  
 
Marion en Krista (onze vrijwilligsters uit Holland en Canada) zijn druk met 
het helpen op de school en in het kindertehuis. Elke zaterdag bakt Krista met de oudere meisjes. Maar nu is de 
grote oven kapot en kan niet meer gerepareerd worden. Nu gebruiken ze de kleine oven maar met de enorme 
hoeveelheden die nodig zijn, gaat het wel een  stuk langzamer. 
 
In februari hopen we voor een nieuwe oven te gaan kijken. Want in de komende 3 maanden wordt er geen 
vracht vervoerd naar Sumba. In het eerste jaar dat we hier waren, hadden we vaak te weinig voorraad, omdat 
er in de stad ook niets meer te krijgen was. Nu we met zoveel hier wonen, hebben we een flinke voorraad 
aangelegd met name van poedermelk, suiker, meel en olie. We hebben genoeg in het magazijn tot en met 
februari.  
 
Gisteren is er een nieuw kindje opgenomen in het kindertehuis. Het is een jongentje van 17 maanden oud. Hij is 
ondervoed. Hij komt uit een erg arme familie. Zijn moeder is ook ziek. Twee andere kinderen van dit gezin zijn 
ook al in het kindertehuis. Er kwam ook een andere moeder die haar 3 jongste  kinderen wilde geven. Ze zijn 
ook erg arm en de vader is er met een andere vrouw vandoor. Dit betekent dat deze moeder niets heeft om 
haar kinderen te onderhouden. Als deze kinderen ook komen hebben we 71 kinderen in het tehuis. 
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Regentijd 
We hebben een paar buien gehad, een teken dat de 
regentijd gaat beginnen. Twee maanden geleden kregen 
we een paar flinke buien, zodat het reservoir weer aardig is 
bijgevuld. Alle putten in de omgeving staan droog en vele 
mensen komen naar ons om water te halen. En tot nu toe 
hebben we ook genoeg voor hen. We kijken uit naar de 
regentijd. De regen zal alles wat dood lijkt weer laten 
groeien. 
 
De Mangobomen dragen veel vrucht en de ananas doet 
het ook goed dit jaar. Maar we hebben veel meer fruit 
nodig voor de bijna 100 mensen die hier wonen. Er is niet 
veel fruit op dit eiland. Veel fruit wordt geïmporteerd van 

andere eilanden, waardoor het ook erg duur wordt. Er zijn hier wel veel bananen en jackfruit. 
 
Groet 
We hebben het afgelopen jaar veel bezoekers uit Nederland en Canada gehad. We hopen dat zij het project 
zullen promoten en anderen zullen vertellen over het kindertehuis en de school. Hopelijk zullen er dan weer 
meer mensen zijn die dit werk willen ondersteunen. 
 
Het jaar is bijna voorbij en we moeten erkennen dat de Heere zoveel zegeningen heeft gegeven dit afgelopen 
jaar. Als we kijken hoe groot het Sumba mission project is geworden en alles wat nodig is om het draaiende te 
houden, worden we stil en verwonderd over Gods grote zorg voor ons. We ontvangen zoveel en we zijn niets 
meer waard dan alle andere arme en behoeftige mensen rondom ons.  
Maar boven alles mogen we ook Gods Woord in ons midden hebben om de kinderen te onderwijzen in het 
kindertehuis en op de school, tijdens de zondagsschool en in de verschillende kerken. Bid voor ons, dat God 
Zijn licht en Zijn waarheid wil zenden in de harten van de kinderen en wil werken met Zijn Geest. Daarom 
mogen we hier zijn. Het is onze hoop en wens dat er veel vrucht mag zijn. 
 
Over een paar dagen hopen we, zo de Heere wil, te vertrekken naar Canada. Het zal de eerste keer zijn sinds 
10 jaar, dat we als gezin samen zijn met Kerst. Marion zal daarna in Canada blijven om nog verdere 
behandelingen te krijgen. Als het goed blijft gaan hoopt ze weer terug te keren naar Sumba. 
 
Ik hoop zelf 4 januari naar Nederland te reizen en tot 18 januari blijven om presentaties te geven. 
 
We hopen velen van u te ontmoeten in de komende maand. Dat de Heere ons allen zal sparen. 
We danken u opnieuw voor uw voortdurende steun. 
 
Hartlijke groeten, 
Bill en Marion Sommer 
 
 
 
 
 
 
Namens iedereen in het kindertehuis 
wensen wij u gezegende kerstdagen 
toe en een voorspoedig 2010 
 
Werkgroep Sumba Mission, 
Aline en Cor Bergshoeff. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


