
 

 

 

 

Beste vrienden van Sumba Mission 

 

Over een paar weken is het eind april en ik kijk er naar uit om naar Canada 

te gaan om daar tijd door te brengen met Marion en familie. Voordat ik 

naar Canada ga heb ik nog een tussenstop in Nederland om daar onze 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen te zien. Maar daarvoor geeft ik 

jullie eerst nog een update over het werk, hier in Tana Mbanas. 

 

Dit jaar is het voor het eerst dat de waterbronnen geen water meer geven. 

Dit geeft grote zorgen. Het is het einde van het regenseizoen en er is zeer 

weinig regen gevallen in onze regio. De andere delen van het eiland hebben 

wel voldoende regen gehad. We moeten het water nu al rantsoeneren, want 

ook de kelder is leeg. Ze zeggen dat dit de gevolgen zijn van El Nino. Het is 

de laatste tijd langs de gehele noordkust van het eiland erg warm geweest 

met zware onweersbuien, maar geen regen bij ons.  

Het is mijn gewoonte om het totaal van de regenval van elk seizoen op te schrijven. Dit zijn de 

totalen van de afgelopen jaren: 2011 178 cm, 2012 127 cm, 2013 179 cm, 2014 107cm, 2015 96 cm 

en 2016 tot nu toe 38 cm. 

We zitten met het dilemma wat te doen: waarschijnlijk wil het gouvernement ons wel voorzien van 

een tankwagen met water voor het kindertehuis en het dorp, maar dan zijn wij verantwoordelijk 

voor het loon van de chauffeur en de brandstof en het onderhoud van de vrachtwagen. Dit gaat ons 

dan veel geld kosten. Het water in de rivier is te vervuild om te gebruiken. 

Ook de gewassen zijn zeer getroffen door de droogte. Er is al ca. 50% van de gewassen vergaan. 

Hierdoor zijn vele velden leeg. 

 

Alles gaat verder goed in het kindertehuis. Er is weinig malaria, want door de droogte zijn er weinig 

muggen. We hebben met de medewerkers en de kinderen maïs geroosterd op het kampvuur. Ze 

vinden dit erg leuk, omdat het iets anders is dan de dagelijkse routine. 

Yanrus heeft samen met de onderwijzers een spelmiddag georganiseerd. De studenten uit de stad 

waren ook thuis i.v.m. de paasvakantie. 

 

Afgelopen week zijn de 6 nieuwste kinderen gedoopt door de lokale dominee. 

 

Op school zijn ze druk met toetsen. Als de 9 oudste studenten hiervoor slagen, gaan ze ook naar de 

stad om daar naar het voortgezet onderwijs te gaan. Dat brengt het totaal op 14. Het huis is dan 

weer overvol en moeten we weer overwegen om nog een uitbouw te maken, zodat iedereen een 

plekje heeft. 

De 2 oudste studenten in de stad zullen hun diploma halen van het voortgezet onderwijs. Opi wil 

erg graag verloskundige worden. Ze kan dat leren op Sumba,dus hoeft ze niet naar Bali. Een 

verloskundige is een gewaardeerd beroep. Maar Andreas weet nog niet wat hij leuk vindt om te 

gaan doen. 
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Op dit moment zijn er 11 leerkrachten in de school werkzaam, inclusief 2 leerkrachten voor de 

kleuter- en peuterklas. We zijn blij dat het allemaal goed loopt. 

Elke morgen starten we de schooldag met het zingen van een psalm, op maandag zingen we ook het 

volkslied. Daarna doen we een gebed een lezen een stukje uit de bijbel. Op dit moment zijn we 

bezig met een studie over Psalm 119. We lezen een aantal verzen en geven hiervan een korte uitleg. 

Eén van de leerkrachten (meestal het hoofd van de school) sluit de opening af met gebed. 

 

Er komen steeds meer jonge mensen uit de omliggende dorpen naar de catechismusklas en de 

zondagavond bijbelstudiegroep. Eén van de onderwijzers, Julius, helpt mij bij het lesgeven. We 

genieten enorm van het onderwijzen van deze jonge mensen.  

 

We zijn druk bezig met het (aan)vullen van de voorraden van de winkel en het magazijn. Het kost 

wel een aantal ritten naar de stad om suiker, rijst, meel e.d. in te kopen om voldoende voorraad te 

hebben voor de tijd dat ik weg ben. Ook moet de dieseltank voor de generator vol zijn. De groenten 

en aan bederf onderhevige waren zullen wekelijks worden gekocht door Christina en Yandrus. 

 

We hebben net een grote vracht met goederen ontvangen die besteld waren in Surabaya. Daar is 

het namelijk goedkoper. Christine had van alles besteld: havermout, jam, diverse materialen, maar 

ook schoenen en kleding voor de kinderen. En dit alles is mogelijk door uw financiële bijdrage! 

 

Met de jongste baby’s gaat het gelukkig goed. Brian had zijn eerste operatie aan zijn hazelip en 

open verhemelte. Dit was heel goed gegaan, maar hij moet nog zeker 3 keer worden geopereerd. 

 

Nog een laatste verhaaltje welke een glimlacht op uw gezicht zal geven: Enkele weken geleden 

miste we ineens 3 kleine jongens! We zochten in het hele kindertehuis en op het terrein, maar ze 

waren niet te vinden. Tot slot keek er iemand in de wasruimte. Daar staan 3 wasmachines en in elke 

machine vonden ze één van de jongens verstopt… 

 

Tot zo ver weer deze nieuwsbrief. We blijven u bedanken voor uw voortdurende hulp aan het 

project. Dat de Heere u allen mag zegenen! 

 

De hartelijke groeten van 

Bill Sommer en de medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

OPROEP: 

Krijgt u de nieuwsbrief nog per post, maar heeft u wel een e-mailadres? Wilt u ons dan uw e-

mailadres doorgeven op sumbamission@filternet.nl, dit scheelt namelijk veel tijd en kosten van de 

kopieën, enveloppen, postzegels e.d. 


