
 

 

 

 

Lieve vrienden van Sumba Mission, 

Wat een zegen dat de Heere ons de afgelopen tijd heeft gespaard en ons 

in staat stelt om ons werk in goede gezondheid te doen. Het gaat goed in 

het kindertehuis en op de school. De nieuwe leerkrachten zijn heel 

toegewijd aan hun werk.  

De regentijd is begonnen en alles is weer groen. Tot nu toe is er maar een 

klein beetje regen gevallen, ca. 15cm. Het is van groot belang dat er gauw 

meer komt. Het afgelopen jaar was er 53cm gevallen en het jaar daarvoor 

62cm. We bidden voor meer regen zodat het peil van het grondwater weer 

stijgt. De waterbronnen zijn bijna leeg waardoor er net genoeg is voor wat we dagelijks nodig 

hebben. De kinderen beplanten hun groentetuinen en het groeit goed. 

 Tijdens de kerstvakantie zijn we met de kinderen en 

medewerkers een dag naar het strand geweest. Een 

groep van 50 kinderen in de vrachtwagen en een 

groep van 25 kinderen in de pick-up truck. Helaas 

konden de kinderen niet gaan zwemmen. De golven 

waren te hoog en dat was te gevaarlijk. Maar ze 

hadden een leuke dag van spelen en ontdekken op het 

strand. 

Met al de kinderen gaat het verder goed. Ze worden 

groter en ouder. En ook steeds meer zelfstandiger. 

Ze helpen ook vaak met de verzorging van de jongste kinderen, wat erg fijn is. 

Het kerstfeest van de zondagschool was een groot feest. Er waren minder kinderen dan vorig jaar, 

maar toch waren er bijna 300 kinderen gekomen. 

De afgelopen maand is er een nieuwe baby gekomen. Het is een jongen en zijn naam is Brian. Hij is 

een gezonde jongen en weegt 6,5kg. Wel heeft hij heeft een open verhemelte. Hieraan wordt hij in 

februari geopereerd. Een organisatie uit Bali komt hem ophalen in Sumba. Zij betalen de volledige 

behandeling. 

Er is nog een baby gekomen. Ook een jongen. Zijn naam is Daniel Christian. Hij is erg mager en 

weegt maar 2,5 kg. Hij heeft een bos met zwart haar en ziet er erg schattig uit. Er zijn wel wat 

zorgen over zijn gezondheid, hij reageert niet goed. Hopelijk zal dat met de tijd verbeteren. 
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Een man, Connor van Manen, uit de kerk van Burgessville in Canada, is bij ons op bezoek geweest. 

Hij heeft een poosje geholpen. Hij gaf Engels en muziekles op de school. De kinderen vonden het 

erg leuk dat hij er was. Inmiddels is hij doorgereisd naar Nieuw Zeeland. 

Het zou mooi zijn als er weer meer vrijwilligers zouden komen om te helpen, vooral met 

muzieklessen. 

Essa is weer terug naar Bali om zijn studie theologie te vervolgen. Hij 

was tijdens de kerstvakantie terug in het kindertehuis. Hij is een 

zeer verantwoordelijke jonge man geworden. Hij heeft ook mee 

geholpen in de school en het kindertehuis. 

De bibliotheek is een groot succes. Er wordt veel gebruik van 

gemaakt als studieruimte. Het is er veel rustiger dan in het 

kindertehuis. 

De uitbouw aan het huis in de stad is gereed gekomen. Dit deel is nu voor de jongens. De meiden 

slapen in het huis. Niet alle kinderen hebben wat niveau betreft de mogelijkheid om naar het 

voortgezet onderwijs in de stad te gaan. We overwegen nu of we ze naar een christelijke vakschool 

(soort lagere technische school) op Java inclusief kost en inwoning zouden kunnen sturen. Een soort 

internaat. We zullen hier meer informatie over inwinnen voordat we een beslissing nemen. 

De kinderen vinden het prachtig om uw brieven en kaarten te ontvangen. Ze hangen deze aan de 

wanden van hun slaapkamers. 

We zijn de Heere dankbaar voor uw constante gebeden en de donaties voor het kindertehuis. 

De hartelijke groeten van de medewerkers en Bill Sommer. 

 


