Lieve Sumba vrienden,
Voordat ik vanuit Bali vertrek om door te reizen naar Canada, wil ik u eerst nog
schrijven. Ik ben blij dat ik daar mijn familie weer kan ontmoeten, maar aan de
andere kant is het ook moeilijk om alles op Sumba achter te laten. De Heere heeft
me hier geplaatst en onze familie wordt steeds groter. Er is net weer een jongetje
gebracht. Hij heet Johan Indra. Hij is de kleinzoon van onze burgemeester. Zijn
moeder was 17 jaar toen hij werd geboren. Hij is bij ons gebracht omdat hij zwaar
ondervoed is. Op dit moment verblijft hij in het ziekenhuis. We hopen dat hij gauw zal
opknappen. Elke dag weer opnieuw mogen we ervaren dat God Zijn beloftes houdt,
Hij zorgt voor ons.
Winter
Het is inmiddels winter op Sumba, ook wel het droge seizoen genoemd. Er valt geen
regen meer het is een stuk koeler. De temperatuur is ’s nachts zo’n 19 tot 21 graden,
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een heerlijke temperatuur om bij te slapen.
Binnenkort zullen de mensen met het jaarlijks verbranden van hun graslanden beginnen. De avondluchten
zullen dan roodkleuren van de branden. Soms loopt dit uit de hand en vliegen er hutten in de brand. Vorig jaar
kwamen de branden zo dicht bij het kindertehuis, dat de as en rook het gebouw binnen waaide. Gelukkig spaart
de Heere ons elke keer weer opnieuw.
Het kindertehuis
Het gaat met ons allen goed. Op dit moment zijn de kinderen gezond.
Alleen met Alphons gaat het niet goed. Het is alweer 2 jaar geleden
dat hij een hartoperatie heeft ondergaan. En nu zijn er opnieuw
zorgen. Christina is met hem naar Jakarta gegaan. Op de test werd
gezien dat er een Amoeba (parasiet) op zijn hart zit. Ze zijn al wel
dood maar ze hebben zijn hart beschadigd. Ze willen hem nu voor een
maand met antibiotica behandelen zodat hij weer sterker zal worden.
En dan hopen ze hem op 3 september te opereren. We hopen en
bidden dat God de chirurgen wil leiden zodat Alphons bij ons terug kan
keren.

Alphons

Er zijn de afgelopen maand weer 2 nieuwe kinderen bij ons komen
wonen. Een meisje van twee dagen oud. Haar moeder is helaas
overleden tijdens de geboorte. We hebben haar vernoemd naar Krista.
En een jongetje van 8 maanden oud. Hij was erg verwaarloosd en we
vreesden voor zijn leven. De Heere spaarde zijn leven en het gaat nu
beter met hem. Hij heet Joshua. Er wonen nu 72 kinderen in het
tehuis.

Het is bijzonder dat we nog steeds dit werk mogen doen en de basis
mogen leggen van dit project. We weten niet hoe dit alles zal uitwerken, hoe het zal zijn als de kinderen
volwassen worden. We hopen dat ze zullen gaan studeren en actief zullen worden in hun eigen gemeenschap.
Onderwijs
Op 16 juli arriveerden er zeven leerkrachten van de universiteit van Jakarta. Eerst zouden ze vijf maanden op
Sumba verblijven, maar dit is teruggedraaid naar 3 maanden. Ook was ons beloofd dat er een leerkracht voor 2
jaar zou komen, maar dit gaat niet door. Er zijn 2 medewerksters die een opleiding volgden voor lerares, maar
zij zijn gestopt met hun opleiding. In oktober moeten we dus weer op zoek gaan naar leerkrachten.
Harianti heeft de leerkrachten begeleid op Sumba maar na 5 weken is ook zij weer terug gegaan naar Jakarta
om zelf les te geven op de universiteit.
Er kwam ook een hoogleraar van de universiteit kijken op Sumba om te zien hoe de leerkrachten hun werk
doen en of ze het schoolplan volgen. Hij was onder de indruk van wat hij zag in het kindertehuis en de
vorderingen op de school.

Op school zijn alle kinderen overgegaan naar de volgende groep.
Alleen Putri van 4 jaar oud was het er niet mee eens dat ze van de
peuterklas naar de kleuterklas was overgegaan. Ze dacht dat ze nu
naar de grote school mocht. Maar haar tijd komt nog wel, ze is slim
genoeg!
Er zijn inmiddels ook 4 kinderen naar het voortgezet onderwijs in de
stad Waingapu gegaan. Om de beurt gaan er medewerksters mee om
voor hen te zorgen. Ook de 2 studenten op Java, Eben en Jo,
studeren hard. Over een paar jaar zullen zij ook leerkracht zijn.
De kinderen hebben 3 weken vakantie en helpen allemaal mee in het
kindertehuis. De tuin wordt onderhouden en de speelplaats
schoongemaakt. Ze willen ook een groentetuin beginnen. Er is genoeg
water om een klein stukje grond te bevloeien.
De nieuwe bron (van de overheid) is door ons gerepareerd en voorziet
veel mensen van water. Ze zijn verbaasd om te zien dat er zoveel
water in TanaMbanas is, terwijl als we om ons heen kijken er geen
water te bekennen is. Wat een zegen om zoveel water te hebben. Het
is zo vaak gebeurd dat we geen water konden uitdelen en nu deze
overvloed.
Bezoek
Soms ontmoeten we onverwachts interessante mensen. Een tijdje geleden hadden we een bezoeker vanuit
Nederland, dhr. Taylor. Zijn grootvader was zendeling op Oost-Sumba. Hij kwam op bezoek in het kindertehuis
en hij was geïnteresseerd in de keuken omdat hij een chef-kok is in Nederland. Hij heeft 2 nieuwe fornuizen
gesponsord en hij komt misschien nog een keer op bezoek om kookles te gaan geven. We kijken er naar uit.
Vrijwilligerswerk
Onze Canadese vrijwilligster, Krista, is nu al bijna een jaar hier. Ze werd helaas ziek, de Flu Tulang (een koorts
op de botten, veroorzaakt door muggen) en ze kreeg ook tyfus. Ze moest naar het ziekenhuis maar na vijf
dagen mocht ze weer terugkeren. Gelukkig gaat het nu goed met haar. Eind augustus hoopt ze weer terug te
keren naar Canada. Krista heeft enorm veel geholpen. Ze heeft o.a. Engels en muzieklessen gegeven. Ook
hield ze de boekhouding bij voor ons.
Veel van onze studenten halen hoge cijfers voor het vak Engels. Met een landelijk examen haalden ze de
hoogste cijfers van het hele eiland Sumba.
In september hopen er weer 2 vrijwilligers te komen vanuit Nederland.
Voor ons visum moeten we elk half jaar het land uit. Mijn visum verliep op 13 juli. Ik ben daarvoor naar
Singapore gegaan en ben dezelfde dag weer teruggekeerd.
Bemoediging
Afgelopen zondag werden we bemoedigd in de kerk. In Handelingen 10 gaat het over Petrus en Cornelius.
Cornelius zegt dan tegen Petrus: “Kom Petrus en vertel ons Gods Woord”. Niet Petrus’ woorden maar Gods
woord. Aan Cornelius en zijn familie, die niet bij het Joodse volk behoorden. Zo mogen ook wij Gods woord
doorgeven aan hen die nog hun voorouders vereren. Voor Gods is niets onmogelijk.
Wilt u voor ons bidden, dat de naam van God verheerlijkt mag worden op dit eiland. Dat de satan gebonden zal
worden en dat zijn macht vernietigd zal worden. Dat Gods woord een rijke oogst zal hebben en dat er gezongen
en gejuicht zal worden in Zijn Naam.
Gebed
Christina is op dit moment druk met de papieren van onze stichting van het kindertehuis. Het is een hoop werk
om aan al de eisen van de regering tegemoet te komen. Er moeten ook mensen gevonden worden die in het
bestuur zitting willen nemen. Met hulp van de Heere zal het lukken. Omdat ik zo lang in Canada verblijf, rust de
verantwoordelijkheid op Christina’s schouders. Wilt u voor haar en de andere medewerksters bidden. Dat ze
kracht, liefde en wijsheid mogen ontvangen om voor de kinderen te zorgen.
In augustus en september ben ik op bezoek in Canada, waar ook mijn vrouw Marion verblijft. In maart 2011
hoop ik een bezoek te brengen aan Nederland. De vlucht is geboekt op 23 maart, dan hoop ik de 24e aan te
komen.

Ontvang onze groeten in Christus verbonden,
namens de kinderen en medewerksters,
Bill Sommer

