
 

 
Lieve Sumba Mission vrienden, 
 
Terug op Sumba 
We zijn blij dat we weer konden terugkeren naar het kindertehuis na 6 weken verlof. 
Iedereen was gezond behalve Jeffry die een ongeluk heeft gehad op de speelplaats 
met een harde bal. Hij had hierdoor een gedeeltelijke gezichtsverlamming opgelopen 
en moest naar Bali voor behandeling omdat de dokters op Sumba niet wisten wat ze 
ermee aan moesten. Hij heeft medicijnen gekregen en fysiotherapie en het gaat nu 
goed met hem. Er zijn veel redenen om God dankbaar te zijn, iets dat we ook 
terugvinden in het Woord van God als Elia tot Elisa spreekt in 2 Koningen 2:2: “En de 
Heere leeft”. We bidden dat deze God, onze God zal zijn dan zullen we niets 
ontbreken. Dat God ons zal zegenen ondanks onze tekortkomingen en dat ons gebed 
zal zijn: ”Heere, bekeer onze kinderen op deze plek waar zoveel bijgeloof is en 
aanbidding van de geesten van voorouders”. 
We hebben genoten van de gezegende en gezellige periode in Canada en Holland. Fijn om al de kinderen, 
kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen te mogen zien en onze vrienden te kunnen bezoeken. 
 

Droogte 
Het is extreem droog want we hebben al ruim 6 maanden 
geen regen gehad. Sommige van de nieuw geplante bomen 
zijn doodgegaan en alles wordt verbrand door de brandende 
zon. Zelfs de lokale bevolking klaagt. Toch is er hoop omdat 
God heeft beloofd dat zolang als de aarde er is, ook de tijd 
van oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet 
zal ophouden. Dit is één van de oudste belofte uit Gods 
Woord, uit Genesis 8:22. Er sterven veel mensen van de 
honger in de afgelegen dorpen. Helaas zijn er geen wegen 
naar deze dorpen en het voedsel moet gedragen worden of 
met paarden worden aangevoerd. De regering probeert deze 
mensen te helpen.  
Onze groentetuin ligt er verlaten bij omdat er niet genoeg 
water in de bron is. We moeten heel voorzichtig zijn met de 

watervoorraad totdat de regen komt. In het westen en midden van het eiland is er al wel regen gevallen. We bidden 
dat het snel zal gaan regenen in ons gebied.  
 
Er zijn ook kinderen die vanwege de extreme hitte en 
vochtige weer ziek zijn geworden. Gelukkig is er nog geen 
malaria uitgebroken maar helaas komt dit wel vaak in 
combinatie met de regentijd. Als het gaat regenen willen we 
fruitbomen planten, evenals zoete maïs en de groentetuin 
opnieuw gaan beplanten. Het gras moet ook nodig gemaaid 
worden, het is altijd verbazingwekkend hoe snel dit groeit. Het 
moet vanwege de rotsen met de hand gebeuren, we hebben 
wel een draagbare motormaaier die met plezier door de 
oudere jongens wordt gebruikt.  
 
Onderwijs 
Er is een mogelijkheid dat er van de universiteit van Jakarta 
drie nieuwe leerkrachten komen. Zij zijn hier al eerder 
geweest voor hun stageperiode en hun contract met de 
regering is afgelopen. Het zou een geweldige zegen zijn als 
deze leerkrachten bij ons op school willen lesgeven. Het is ons gebed dat de Heere hierin zal voorzien.  
Yandrus en Christina zijn nu naar de stad vanwege een wedstrijd voor alle kleuterklassen. Er zijn een aantal 
kinderen die meegingen om te zingen. Ook zullen ze naar de afdeling van bosbouw gaan om het loon op te halen 
wat de kinderen hebben verdiend met het bomenplant programma. Ze hebben 30.000 zaden gepoot.  
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Stijging prijzen 
De prijs van de benzine gaat met ca. 50% omhoog omdat de 
regering alle subsidies heeft stopgezet. We moeten nu 8500 
Roepia betalen voor een liter (bijna een euro). Het plan is om 
meer zonnepanelen te plaatsen voor de lampen zodat we de 
generator minder hoeven te laten draaien. Dit kan 3 tot 4 uur 
schelen per dag maar de vriezers moeten wel 12 uur stroom 
hebben zodat de inhoud bevroren kan blijven.  
 
Godsdienst onderwijs 
Ik ben veel bezig geweest met voorbereidingen voor de 
kerkdienst, de zondagsschool en Bijbelstudie, ook moesten er 
schoolopeningen worden voorbereid. Het is fijn dat er veel 
kinderen vanuit de dorpen naar de Bijbelstudie op 
zondagavond komen. Voor de avondsluiting nemen de 

oudere kinderen om de beurt de leiding. Ze kiezen zelf een Bijbelgedeelte uit en proberen dit uit te leggen aan de 
anderen. Mooi om te zien wat ze door de jaren heen hebben geleerd, tussendoor helpen we hen en vindt er een 
groepsgesprek plaats. Dit leert hen ook om voor een groep te spreken en niet bang te zijn om hun gedachten te 
verwoorden.  
 
Groet en voorbede 
Tot zover deze brief. We bidden dat het goed met u gaat. We 
danken u voor uw voortdurende steun en gebeden. Dat God 
u zal belonen en zegenen. 
 
 
Hartelijke groeten  namens de kinderen en medewerksters, 
Bill Sommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u hen een kaart sturen, kunt u dit doen naar: 

Panti Asuhan Pengharapan 
P.O. Box 130 
Waingapu, Sumba Timur 
NTT - 87100 Indonesia 

 


