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Deze nieuwsbrief houdt u
op de hoogte van het
werk van SOS Indonesië
en van de
ontwikkelingen op
Sumba

Van het bestuur
Anneke Lammers heeft na vele jaren
bestuurslidmaatschap besloten haar
functie neer te leggen. Ze heeft zich
langdurig ingezet voor de stichting en
was voor de nieuwe bestuursleden een
dankbaar aanspreekpunt door haar
jarenlange ervaring.
We danken haar enorm voor alles wat
ze gedaan heeft en zijn blij dat ze bij
SOS Indonesië betrokken wil blijven
door mee te helpen bij de verkoop van
boeken.
Dat doet ze samen met dhr. Jan Lucas,

Op het internaat, het
tevens oud-bestuurslid, en mevr.
Ineke
van
den
Andel.
Hun
activiteiten
ondersteunen
SOS
Indonesië financieel en daar zijn we
ontzettend blij mee.

educatiecentrum, zijn
tuintjes aangelegd en
wordt groente
verbouwd.

Inmiddels heeft Martijn Näring zich
beschikbaar
gesteld
als
nieuw
bestuurslid en hij draait als zodanig al
een poosje mee. Afgelopen februari
zijn hij en Clara Rullmann gezamenlijk
op werkbezoek geweest en heeft hij
zich persoonlijk op de hoogte gesteld
van het werk van SOS Indonesië op
Sumba.

Voortgang op Sumba
In februari hebben Martijn Näring en
Clara Rullmann een werkbezoek
gebracht. In deze brief leest u meer
over
de
voortgang
van
onze
projecten.

!

!

De samenwerking met Yayasan Sosial
Donders heeft zich verdiept tijdens
deze periode. Sosial Donders draagt als
lokale partnerstichting zorg voor de
dagelijkse werkzaamheden van SOS
op Sumba. SOS onderhoudt een
intensief contact met dit actieve team.
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Sponsoring schoolgelden
Momenteel ondersteunt SOS Indonesië
ongeveer 80 scholieren en studenten
door sponsoring van hun schoolgeld.
Tijdens dit werkbezoek hebben we een
aantal scholen bezocht en hebben
daar met docenten en studenten
gesproken.
De
resultaten
zijn
teruggekoppeld naar de betreffende
sponsoren.
We willen u als betrokkene bij het werk
van SOS danken voor uw steun en
donaties.

SOS kan blijvend investeren in
onderwijs,
dankzij steun van u!

SOS Indonesië
draagt bij aan de
ontwikkeling van
Sumba
en ondersteunt
op dit moment:
-

50 studenten
30 scholieren
40 kleuters
10 kampungs

95 % van de giften
wordt aan de
beoogde doelen
besteed

Educatiecentrum Save Our Sumba
Het centrum bruist momenteel van de activiteiten.
De centrale ontmoetingsruimte (recreatiezaal) wordt
gebruikt om huiswerk te maken en iedere ochtend
wordt de dag daar gezamenlijk begonnen.
Er zijn veel groentetuintjes aangelegd waar de
kinderen zelf, onder begeleiding, zorg voor dragen,
en er zijn broedhokken voor kippen in aanbouw.
Tijdens ons verblijf wordt er een symposium
gehouden met verschillende Sumbanese stichtingen
die zich inzetten voor de bescherming van moeder
en kind.
En onze partnerstichting Yayasan Sosial Donders
organiseert een trainingsweekend voor haar
teamleden, waar ook de kinderen van het tehuis bij
betrokken worden.
De kinderen leren veel in hun aanloop naar een
zelfstandig bestaan en worden begeleid bij de
problemen en obstakels van iedere dag.
Ze worden betrokken bij het werk van Sosial Donders
in het veld, waardoor ze een bredere kijk op Sumba
ontwikkelen en na leren denken over hun eigen
toekomst.

Samenwerking met lokale mensen
betekent
hulp van binnenuit.

SOS Indonesië helpt Sumba,
zonder religieus, politiek
of economisch belang,
met respect voor de cultuur, religie
en adat van Sumba.
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SOS Indonesië

Smart House Gollu Dapi

Esdoornlaan 58
1521 EC
Wormerveer
Telefoon:
(075) 7715426

Het gemeenschapshuis in Gollu Dapi is in
aanbouw. Straks zullen hier de bewoners
van Gollu Dapi en van 10 kampungs
daar omheen samenkomen. Doelen
daarbij zijn: gezamenlijk het land
verbouwen,
gezamenlijk
lokale
producten vervaardigen en verkopen,
voorlichting en eenvoudig onderwijs voor
de kleuters.
Met dat laatste is al begonnen, in het
huis van het dorpshoofd van Gollu Dapi.

E-mail:
contact@sumba.nl
Website:
www.sumba.nl

De kinderen zingen dat het een lieve lust
is, en er wordt geoefend in handen
wassen en tanden poetsen. Na elke les
krijgen ze iets voedzaams in de vorm van
een ei, melk of rijst.

Samen op weg
naar een
zelfstandig en menswaardig
bestaan.
Belajar sama sama
Bertanya sama sama
Bekerja sama sama

Help mee en wordt
donateur,

Samen leren, samen vragen,

vandaag nog!

samen werken

Malaria Free Sumba
Dit meerjaren project is een initiatief van
Transfair Indonesia.
In ons educatiecentrum Save Our Sumba
is ook het kantoor van dit malariaproject
gehuisvest. Het werkbezoek geeft de
mogelijkheid een keer mee het veld in te
gaan. Daar maken we een ‘fotovoice’
sessie mee. Inwoners van een dorp met
een hoge malaria incidentie, vertellen
aan de hand van zelfgemaakte foto’s
over hun leefomgeving ten aanzien van
malaria. Op basis daarvan wordt een
voorlichtingsprogramma samengesteld
om zo de malaria incidentie terug te
dringen.
SOS Indonesië ondersteunt dit project
van harte.
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