
 

 
Lieve Sumba vrienden, 
 
Het is alweer een maand geleden dat ik vanuit Canada terugkeerde op Sumba. Ik heb 
genoten van het verblijf bij mijn familie in Canada. Ook heb ik verschillende vrienden kunnen 
ontmoeten. Maar het was ook weer goed om aan het werk te gaan hier op Sumba. De Heere 
heeft ons bewaard in de achterliggende periode. Met de kinderen in het kindertehuis gaat het 
ook goed. 
 
Alphons 
Alphons herstelt goed van zijn hartoperatie. Er is een nieuwe hartklep geplaatst. Waarschijnlijk 
zal hij deze week terugkeren van Java, zo de Heere wil. Hij zal wel voor de rest van zijn leven 
medicijnen moeten innemen. Alphons is ook dankbaar dat hij gespaard is tijdens de operatie. 
 

Waterleiding 
Het is erg druk geweest deze maand 
en er ligt veel werk te wachten. De 
gouverneur heeft geld gegeven om 
een waterleiding te aan te brengen, 
één kilometer naar het oosten (tot de marktplaats) en één kilometer 
naar het westen (tot de openbare school). Dit betekent dat er veel 
gegraven moet worden tussen de rotsen. Gelukkig zijn er veel 
mannen die dit werk willen doen. Ik moet hen wel begeleiden zodat 
het werk goed gebeurt en de waterleiding goed  zal functioneren. 
 
Onderwijs 
We hebben bezoekers gehad vanuit Holland. Het was goed hen te 
ontmoeten. Ook kwam de begeleider van de universiteit van 
Jakarta langs om te kijken hoe het met de leerkrachten gaat. Deze 

leerkrachten zullen deze week ook weer terugkeren. Voor onze eigen leerkrachten zal het dan wel zwaarder worden. Zij en 
de kinderen zullen ze zeker missen. Maar we hopen dat er weer snel nieuwe leerkrachten komen vanuit de universiteit. 
En er zijn 2 vrijwilligsters uit Holland, die hier meehelpen op de school. Jannieke heeft malaria gekregen en is behoorlijk ziek 
geweest. Gelukkig is ze redelijk goed opgeknapt. 
 
Wegenbouw 
Van de weg naar Waingapu is weer een deel geasfalteerd, maar 
door de regen zijn andere delen een grote modderpoel geworden. 
De weg in TanaMbanas zou ook worden geasfalteerd maar de 
aannemer betaalde zijn arbeiders niet. Dus zijn zij gestopt met 
werken en teruggekeerd naar Waikabubak. De weg ligt nu 
helemaal opengebroken met grote stukken die verhoogd zijn. 
Hierdoor moeten we door het land rijden. We gingen naar de stad 
om een vertegenwoordiger van Woord en Daad uit Canada op te 
halen (Woord en Daad sponsort de school, hij kwam kijken naar het 
project). Maar de weg was zo slecht dat we in de modder vast 
bleven zitten. We hebben de trucks er met de hand moeten 
uitduwen en u kunt zich vast wel voorstellen hoe we eruit zagen 
toen we thuis kwamen…! 
 
Groet en gebeden 
Begin november hoopt mijn vrouw Marion weer voor enkele maanden naar Sumba te komen. Er wordt naar haar komst 
uitgekeken. 
 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie Bergshoeff. Zij vertegenwoordigen ons in Nederland. Hun 
(schoon)vader is 17 oktober plotseling overleden. Hij was mijn zwager. Dat de Heere hen zal sterken in hun verdriet. 
 
In de periode van 24 maart t/m 13 april 2011 hoop ik weer in Nederland te zijn. Wilt u dat we een presentatie komen houden, 
dat we komen vertellen over het werk in het kindertehuis, neem dan contact op met Aline en Cor Bergshoeff: 
(sumbamission@filternet.nl). 
 
We danken u voor uw voortdurende steun en gebeden. 
 
Groeten van alle kinderen en de medewerksters! Bill Sommer. 
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