
 

 

 
Beste Sumbamissionvrienden, 
 
Na een bezoek aan Canada en Holland ben ik eind januari 
teruggekeerd op Sumba. Het voelde als thuiskomen in een grote 
familie. De kinderen, de medewerksters en de mensen uit de dorpen 
waren blij om mij weer terug te zien en te ontmoeten. Ik kijk terug op 
een fijn bezoek, waar we tijdens de diverse presentatie allerlei mensen 
hebben ontmoet die betrokken zijn met het werk van Sumba Mission.  
Het is om stil van te worden om uw liefde en steun te ervaren voor het 
tehuis en de school. De Heere heeft dit werk gezegend en we zijn 
verwonderd dat we daarin mogen delen. Elke keer weer opnieuw 
ervaren we dat de Heere bij ons is en dat we zonder Hem niets 
kunnen doen.  

 
Het onderwijs 
Tijdens ons bezoek aan Canada hebben we 
contact gehad met Woord en Daad. Zij willen de 
school financieel steunen. Zo zien we ook hierin 
de hand van God. Vorig jaar was de bouw van de 
school klaar en konden we het in gebruik nemen. 
Het lesgeven is begonnen met mensen, die enige 
onderwijservaring hadden maar niet met 
afgestudeerde leerkrachten. Alleen Hariyanti, zij 
heeft ons enorm geholpen met het opzetten van 
een schoolplan maar zij is teruggegaan naar Java 
om op de universiteit haar opleiding voor te zetten.  

Afgelopen januari bleek dat we steun krijgen van Woord en Daad maar nog steeds hadden 
we geen geschoolde leerkrachten. Vorige week hebben we een Christelijke Universiteit 
bezocht in Jakarta. Daar hebben we gesprekken gehad en zij hebben een programma 
waarbij ze scholen helpen in afgelegen gebieden. Ze sturen dan leerkrachten en geven hen 
extra instructie om in die gebieden les te kunnen geven. De universiteit wil ons in juli 6 
leerkrachten sturen voor een periode van 5 maanden. En na die periode is het mogelijk  dat 
er 2 of 3 leerkrachten blijven voor 2 jaar. Hun salaris wordt betaald door de universiteit. 
Gisteren hoorde Christina tijdens een vergadering van het Departement Onderwijs van 
Sumba dat we ook steun kunnen krijgen van het gouvernement. Zij kunnen 2 of 3 
leerkrachten sturen. En ook hun salaris wordt betaald door het gouvernement.  Wij moeten 
dan wel voor kost en inwoning zorgen.  
 
Als dit alles doorgaat, zal er gekeken moeten worden of er zoveel personeel in het 
kindertehuis kan blijven werken. Er werken nu 20 medewerksters voor ons, in het 
kindertehuis, in de school en in de winkel. 
We maken ons zo vaak zorgen maar elke keer weer opnieuw zien en ervaren we dat God 
zorgt voor het Sumba Mission Project en voor ons. We willen stil worden voor God en Hem 
de eer en aanbidding geven. Psalm 115 vers 1 staat: ”Niet ons o Heere! Niet ons maar Uw 
Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.” 
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Bouw woonruimte 
Nu heb ik ook de vrijmoedigheid om u onze zorg voor te leggen. Dit komt voort uit wat er nu 
gebeurd. Want als er zoveel leerkrachten komen, zullen we een tekort aan woonruimte 
hebben. We kunnen een aantal mensen tijdelijk in het kindertehuis herbergen. Maar het is 
fijner voor hen als ze een eigen woonruimte hebben. Dit moet dan wel gebouwd worden. We 
hebben genoeg land en ik hoop binnenkort wat bouwtekeningen te maken.  
Dat de Heere opnieuw mensen een vrijgevig hart zal geven om met financiële middelen 
hierin te voorzien.  Ik vertrouw op God en leg dit in Zijn handen.  
 
Watervoorziening 
We hebben ook geld gekregen van de overheid 
om een nieuwe pomp te installeren. Zodat ook 
meer mensen uit de omliggende dorpen genoeg 
water kunnen krijgen. Want de waterput die de 
gouvernement heeft geboord is nog niet actief 
omdat er verkeerd materiaal is gebruikt.  
Het heeft maar heel weinig geregend tijdens het 
regenseizoen wat al bijna ten einde loopt. Er staan 
al bronnen leeg. Dit betekent dat er een grote 
droogte zal komen en honger omdat het in 
november meestal pas weer gaat regenen. We 
hebben dit nog niet eerder meegemaakt dat er zo 
weinig regenwater is gevallen.  Het waterreservoir staat ook nog maar voor de helft vol.  
 
Het kindertehuis 
Het zal de komende tijd weer erg druk worden. We hopen en bidden dat de Heere wijsheid 
en kracht zal blijven geven, wat nodig is om dit werk te doen. 
Er zijn in het kindertehuis 2 nieuwe kinderen bijgekomen. Katrin Gracia, geboren op 1 
oktober 2009. Katrin Gracia is een zus van Samuel en Marce, die hier ook wonen. Katrin is 
erg zwak, ze ziet geel van de koorts, diarree en ondervoeding. Haar ouders willen haar aan 
ons geven maar hebben nog niet de papieren ondertekend. Het gaat gelukkig nu beter met 
haar en ze is al wat in gewicht aangekomen. 
Natanael, geboren op 18 februari 2007. Natanael is een prachtige jongen van 3 jaar. Hij is 
goed verzorgd maar de vader heeft het gezin in de steek gelaten en is met een andere vrouw 
getrouwd. Zijn vrouw blijft achter met 7 kinderen. Ze zag het niet zitten om voor hen allen te 
zorgen en heeft ons Natanael gegeven.  
Met Markus, Gilbert en Fiona en Viktor gaat het goed. Ze zijn allen genezen van de tbc. 
 

 
 
Anita 
Anita is wat gegroeid maar ze is de vorige week opgenomen in het 
ziekenhuis. Ze is erg ziek geworden en we weten nog niet wat er de 
oorzaak van is. Voor haar leven wordt gevreesd. Wilt u haar en allen 
die haar met zorg en liefde omringen opdragen in het gebed.  
We bidden dat God ons elke dag zal leiden en voor ons zal zorgen. 
Dat we elke dag Hem dankbaar zullen zijn voor de zegeningen. 
 
 
 
 

We danken u allen voor uw zorg, uw gebeden en steun. We vragen u om voor het Sumba 
Mission Project te blijven bidden. 
Hartelijke groeten van alle kinderen en medewerksters, Bill Sommer. 


