
 

 

 

 
Beste vrienden van Sumba Mission 
 
Hier is weer een update vanaf Sumba. Soms voelt het hier alsof je je aan het 
einde van de wereld bevindt. Zo ver weg van alles wat er gebeurd in deze wereld. 
We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en ziektes, nieuw en oud, 
overstromingen en aardbevingen… 
 
Wij hebben in Tana Mbanas ook een aardbeving gehad; 5,4 op de schaal van 
Richter. De locatie was in the oceaan, tussen de eilanden Floris en Sumba. 
Iedereen werd er wakker van. Mijn huis kraakte en kreunde, maar het was snel 
voorbij. Er was geen schade, maar we worden er wel aan herinnert dat we hier op 
aarde geen blijvende plaats hebben. 
 
De droogte in Tana Mbanas is ernstig. De meeste bomen die we de afgelopen jaren hadden geplant zijn dood 
gegaan. Er zijn nog maar zo’n 20 bomen in leven. Daarbij staat er ook veel wind. Één van de jongens, Michael, 
is allergisch voor stof. Omdat dit weer niet goed voor hem is, moet hij binnenblijven als het waait. De 
zuidelijke en oostelijke delen van Sumba kregen wel voldoende regen. 
 
Met de mensen in de omliggende dorpen gaat het minder goed. Er is een groot tekort aan eten vanwege de 
droogte. Hierdoor zijn de gewassen niet opgekomen of verdord. 
Gelukkig is er een groep zakenmensen uit Semarang die geld willen geven om eten te kopen voor de 
schoolkinderen in de omgeving. De planning is dat ze in september naar Sumba komen om het e.e.a. te gaan 
organiseren en om te kijken wat nodig is. Christina zal ze daarbij gaan helpen. Ook willen ze alle 
schoolkinderen, zo’n 400, voorzien van nieuwe schooluniformen. 
De overheid voorziet ons van voldoende water. Gelukkig maar, want de bronnen produceren maar met mondjes 
maat water. 
De groente is heel erg duur dit jaar vanwege de droogte. Ook is er geen fruit. Niet één van onze fruitbomen 
heeft in bloei gestaan. Soms kunnen we wat bananen en sinaasappelen kopen op Bali. 
We hebben weer 180 kippen geslacht. De meeste kippen leveren zo’n 3 kilo vlees! Dit is welkome aanvulling op 
ons eten. We kunnen dit 4 maal per jaar doen. Per keer kopen we dan zo’n 200 kuikens. Het zelf opfokken van 
de kuikens helpt bij het drukken van de kosten van de aankoop van de boodschappen.  
 
De heer Kottelenberg van Woord en Daad (Canada) hoopt in september naar Sumba te komen. Hij komt voor 
controle van de financiën. Ook zal hij ons helpen hoe en waarop we geld kunnen besparen, want alles is 
duurder geworden. Christina koopt veel spullen in grote partijen in Surabaya. Zoals schoenen, kleding, 
schoolspullen, beddengoed enz. Pas vond ze een bedrijf uit Australië wat melkpoeder verkoopt in 
grootverpakkingen, wat weer goedkoper is dan losse dozen. Elk beetje besparing helpt. Diverse medewerkers 
doen het naaiwerk. Het maken van nieuwe kleding voor de kinderen of het herstellen hiervan, maar ook 
beddengoed en gordijnen worden zelf gemaakt. De stoffen worden op grote rollen aangeschaft. 
 
We hebben gehoord dat er weer sprinkhanen op het eiland zijn gezien. Met de ervaringen van onze eerste 
jaren op Sumba, hopen we dat ze niet naar Tana Mbanas komen!! 
 
Voor de rest gaat het in het kindertehuis goed! En daar zijn we dankbaar voor! 

Augustus 2016 



Enkele weken geleden hebben we 4 jongens 
(Yehezkiel, Esto, Samuel en Jefri) naar de 
technische school gebracht in Semarang (op Java). 
Dit is een stad vlakbij Jakarta. De school is 
gedisciplineerd, maar de jongens zijn dankbaar dat 
zij er onderwijs kunnen volgen, alhoewel ze bij het 
afscheid nemen wel een traantje moesten laten. Ze 
willen gaan leren voor monteur en timmerman. 
 
Vanuit de lokale overheid hebben we de vraag 
gekregen of wij 5 kinderen (6 tot 8 jaar) vanuit het 
dorp willen toelaten op onze school. Als dit goed gaat zullen er het de komende jaren meer worden. Tot nu 
toe gaat het goed. De overheid wil daarom ook de lonen gaan betalen voor 5 leerkrachten. Dat is een zeer 
welkome bijdrage omdat de onkosten voor het kindertehuis al enige tijd stijgende zijn. 
Nuri en Anita zijn nog steeds in Salah Tiga, maar zijn bijna klaar met hun studie voor leerkracht. De 
bedoeling is dat ze in oktober naar het kindertehuis komen en hun stage doen op onze school. Eldi gaat nog 
steeds naar de school voor doofstomme kinderen in Waikabubak. Twaalf jonge mensen gaan nu naar de 
middelbare school in Waingapu. Zij verblijven in ons huis in de stad. 
 

Op 15 augustus was het Onafhankelijkheidsdag. Dit 
is een echte feestdag. Alle winkels zijn gesloten. De 
scholen houden parades en er zijn allerlei 
toespraken. Overal wordt de nationale vlag gehesen, 
en zijn er officiële ceremonies. Daarna zijn er 
allerlei spelen. Onafhankelijkheidsdag is een 
belangrijk onderdeel binnen het onderwijs om zo te 
leren over de historie van het land. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
We danken u hartelijk voor uw overvloedige en trouwe steun en bemoedigende brieven en verjaardagswensen. 
Bid voor ons allen en dat vele kinderen bekeerd zullen worden en dat God alleen alle lof en eer zal ontvangen. 
 
De hartelijke groeten van 
Bill Sommer en de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 

Sumba Mission zelfstandig! 

Al vanaf de beginjaren (2004) werken de SDOK en Sumba Mission samen. Maar daar gaat nu een einde aan 

komen. Op de achtergrond zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het oprichten van een 

zelfstandige stichting. Nadere informatie volgt nog via een aparte brief. Heeft u toch al vragen? Neem dan 

contact op met: sumbamission@filternet.nl 

Zo de Heere het wil en wij leven, hoop Bill Sommer van 18 t/m 28 oktober 2016 Nederland weer te 

bezoeken. Graag willen we vertellen over de voortgang van het project en bekendheid geven aan het werk van 

Sumba Mission. Kunnen wij een keer bij u langs komen? Voor het maken van afspraken kunt u contact 

opnemen met de familie Bergshoeff: sumbamission@filternet.nl.  

D.V.zaterdag 22 oktober wordt de sponsormiddag georganiseerd, voor de uitnodiging zie de bijlage. 


