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Beleidsplan Stichting Sumba Mission Nederland 
 
Sumba Mission 

Op Sumba, één van de vele eilanden van Indonesië, leven veel mensen in armoede. 
Door tuberculose, tyfus en malaria is het sterftecijfer hoog, met name onder de 
kinderen. Ook is er veel ondervoeding door te weinig en eenzijdig voedsel. Het leven 
van de mensen wordt beheerst door de “adat” (tradities) en het animisme 
(voorouderverering). Op het eiland Sumba heeft een man, naast zijn “echte” vrouw, 
meerdere bijvrouwen, of te wel slavinnen. Met name de kinderen van deze 
slavenvrouwen zijn ongewenst waardoor ze verwaarloosd worden en vaak ziek zijn. 
Bill en Marion Sommer hebben zich het lot van de eilandbewoners aangetrokken en 
voelden zich door God geroepen om naar Sumba te verhuizen. Vanaf 1999 zijn ze 
gaan wonen en werken in de streek Tana Mbanas (het noordelijke deel van midden 
Sumba). In dit gebied zijn diverse projecten opgezet. Het hoofdproject is het 
kindertehuis “Pengharapan”. Hier krijgen de (slaven)kinderen nieuwe kansen, omdat 
ze in het kindertehuis worden voorzien van onderdak, eten, kleding, onderwijs en 
medische hulp. 
 
De stichting Sumba Mission Nederland 

De stichting SMN is opgericht op 27 mei 2016 en is gevestigd te Meerkerk. Volgens 
de statuten heeft de stichting SMN ten doel : ”Het werven van fondsen voor het 
kindertehuis “Pengharapan” van Sumba Mission en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin des woords”.  
 
Samenwerking 

De stichting Sumba Mission Nederland (SMN) werkt nauw samen met het comité: the North American Sumba 
Mission board (NASM), gevestigd in Burgessville, Canada. Deze samenwerking kan inhouden dat de projecten van 
kindertehuis “Pengharapan” gezamenlijk worden gesteund en de betalingen van stichting SMN via the NASM 
board lopen, die dan zorgt voor de doorbetaling aan het kindertehuis. 
 
Het werk dat de stichting doet  

De stichting SMN onderhoudt de contacten tussen het kindertehuis en de achterban, met als uiteindelijk doel het 
werven van de benodigde financiën voor langdurige instandhouding van het kindertehuis. 
De hulpverlening via het kindertehuis geschiedt vanuit een christelijke levensvisie met in achtneming van de 
Bijbelse richtlijnen. 
 
De manier waarop de stichting geld werft 

De stichting SMN tracht de benodigde financiën te verwerven via sponsoring, giften, legaten, nalatenschappen 
enz. Ook werft en ontvangen de stichting gelden via de te houden presentaties, verkoop van spullen en/of acties. 
Omdat er veel geld nodig is wordt ook getracht de basis en bekendheid van het kindertehuis te verbreden via 
nieuwsbrieven en sociaalmedia (website, facebook e.d.). 
 
Beheer van het vermogen 

Voor het beheer van het vermogen worden bankrekeningen aangehouden waarvan de penningmeester en de 
voorzitter betaalbevoegdheid hebben. Het eigen vermogen zal niet meer bedragen dan voor de continuïteit nodig 
is. Als geld niet onmiddellijk nodig is voor lopende uitgaven kan dat risicomijdend worden belegd of op een veilige 
spaarrekening worden ondergebracht.  
 
De besteding van het vermogen 

De ontvangen gelden zullen als periodieke betalingen, in nauw overleg met het kindertehuis “Pengharapan”, 
worden overgemaakt (projectbetalingen). 
De bestuursleden krijgen geen bezoldiging. Alleen de gemaakte onkosten worden vergoed. 


