Lieve Sumba Mission vrienden,
Het is alweer de maand augustus, tijd voor wat nieuws van ons vanuit het
kindertehuis. De Heere zorgt voor ons en weet wat we nodig hebben.
We ervaren nog elke dag de lege plek en het gemis van Catherina. Degenen
die ook iemand moeten missen weten hoe dat voelt. Vorige week hebben we
een grafsteen gemaakt voor het kleine graf van Catherina bij de kerk. Ze is
naast Boku begraven, die vorig jaar juli is overleden.
Het meisje wat de moord heeft gepleegd, is overgeplaatst naar een soort
jeugdgevangenis op een ander eiland. Omdat ze heeft toegegeven dat ze het
heeft gedaan was er geen rechtszaak nodig.

augustus 2011

Het onderwijs
Zoals altijd zijn we druk met allerlei dingen. We hebben afgelopen zomer een aantal bezoekers
gehad. Christine en Maarten zijn een aantal weken geweest om mee te helpen. Ze hebben plannen
om vanaf januari 2013 voor 5 jaar te komen. Er waren ook 3 vrijwilligers uit Holland (Willard, Marinda
en Jeanine), die op de school les hebben gegeven. Op dit moment zijn er ook 5 studenten van de
Universiteit van Jakarta. Zij blijven tot half november en geven les op de school. We zijn blij met
zoveel hulp. Zo vaak zijn we bezorgd en denken en hoe nu verder. Maar elke keer voorziet de Heere
in alles wat we nodig hebben. Ons voortdurend gebed is ook dat God ons in genade zal aanzien en
de kinderen zal zegenen vanuit Zijn Woord, dat het vrucht zal dragen in hun leven. We hebben
plannen om een huis te bouwen voor de bezoekende leerkrachten en we hopen voor de leerkrachten
die hier willen blijven werken. En we hebben ook goed nieuws: Deze maand komt een afvaardiging
van het Departement van Onderwijs om te kijken hoe onze school draait. We zitten nu in een proeftijd
van 5 jaar maar omdat de resultaten zo goed zijn,
kunnen we eerder in aanmerking komen voor een
officiële erkenning. Dit is een grote stap vooruit.
Dit geldt dan voor groep 1 tot 6. De hogere
groepen komen nog niet in aanmerking omdat
het aantal kinderen te laag is. De oudere
studenten moeten voor voortgezet onderwijs naar
de stad Waingapu. Ze verblijven daar in ons huis.
Binnenkort kunnen we ook een klaslokaal
bijbouwen aan de school. We willen graag een
apart
lokaal
voor
de
computers
en
videopresentaties.

TanaMbanas
Er is nog meer goed nieuws. De regering is eindelijk de weg aan het asfalteren (rotsen, grind en een
laagje teer van 2 cm) Er moet nog een stuk van 5 km worden gedaan, deze weg is in heel slechte
staat. Hopelijk scheelt dat weer in de reparatiekosten van de truck.

Het kindertehuis
Er zijn een aantal medewerkers vertrokken, omdat ze van hun gespaarde geld een opleiding wilden
volgen of weer terugkeerden naar huis om voor hun familie te zorgen. Gelukkig hebben we zes
nieuwe medewerkers kunnen aannemen, ieder met een eigen verhaal: Ata, Margaretha, Mari, Nona,
Janna en Yumi.
Het gaat goed met de kinderen, natuurlijk zijn er ook wel eens
kinderen ziek maar gelukkig niet ernstig.
Anita, onze lieveling, kan door haar handicap niet lopen en ze
groeit ook nauwelijks. Ze is inmiddels al 3½ jaar oud en weegt
6 kilo. Ze kan ook niet praten omdat ze geen stembanden
heeft. Maar ze kent iedereen en is zo lief. Als ze mij ziet, wilt
ze altijd mijn telefoon om naar de hymnes en orgelmuziek te
luisteren. Ze kan de telefoon zelf vasthouden. Ze beweegt zich
over de grond, soms door snel te rollen of al zittend met haar
handen af te zetten. Maar bij alles moet ze geholpen worden.
Met al de andere baby’s gaat het goed. William is een lekker
dikkerdje. Met Tommy gaat het ook goed, Krista rent al rond
en Susanna is gaan staan en begint al bijna met lopen. Johan,
Viktor en Joshua zijn druk in de weer. De medewerksters
hebben hun handen vol aan hen. U ziet, het kindertehuis is
een levendig geheel.
Jakarta
Op dit moment verblijven Christina en ik in Jakarta. Zij moest
een operatie ondergaan vanwege een vleesboom in haar baarmoeder. De operatie is gelukkig
geslaagd en Christina mag inmiddels naar huis. Ik heb een medische controle nodig, ik heb last van
een cyste van 7 cm waar ik regelmatig pijn aan heb. Ook wordt ik gecontroleerd omdat ik 12 jaar
geleden geopereerd ben vanwege kanker. Er zijn al een aantal testen gedaan en maandag 15
augustus krijg ik nog een botscan. We hopen dat de uitslag goed zal zijn.
Bezoek Canada
In september moet ik het land verlaten vanwege het verlengen van mijn visum. In oktober hoop ik
naar Canada te reizen, waar Marion verblijft. Eind oktober hoop ik weer naar Sumba terug te keren zo
de Heere het wil.
Dank en groet
We willen alle sponsors bedanken. De kinderen zijn zo blij als ze post ontvangen, kaarten en foto’s!
Ook willen we u bedanken voor uw voortdurende financiële steun waardoor dit werk mogelijk is. Als je
de mensen ontmoet in de dorpen die hun kinderen nooit onderwijzen vanuit de Bijbel en met hen
bidden, is er nog veel werk te doen. We zijn dankbaar voor alle ontwikkelingen die plaatsvinden in dit
gebied. In de eeuwigheid zullen de vruchten hiervan geopenbaard worden.
Wilt u voor ons bidden, voor het tehuis en voor onze school. Dat Gods Naam verheerlijkt mag worden
in TanaMbanas.
Hartelijke groeten van ons allen,
Christina, Martina, medewerksters en Bill Sommer

