nieuwsbrief Save Our Sumba
OPEN DAG
Save Our Sumba organiseert een OPEN DAG. Deze is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het
werk van onze stichting. De Open Dag zal gehouden worden op zaterdag 27 augustus op De Groene Velden
155 te Lelystad, tussen 11 en 15 uur. U kunt zich aanmelden via opendagsaveoursumba@gmail.com, graag
voor 16 augustus.
In de prachtige tuin van de penningmeester Anton Robers wordt traditionele Sumbanese koffie geschonken en
er worden verhalen verteld over Sumba, omlijst met foto’s en filmmateriaal. Binnenkort vindt u er meer over op
onze website en op facebook.

Save Our Sumba op Facebook!
Naast de nieuwe website is Save Our Sumba nu ook te volgen op Facebook, voor berichten, nieuwtjes en foto’s
uit zowel Nederland als Sumba. www.facebook.com/saveoursumba
Verblijf op Sumba
In februari en maart is Clara Rullmann weer op Sumba geweest om de projecten van Save Our Sumba en
Yayasan Sosial Donders te volgen en ook om zelf activiteiten te ondernemen voor de kinderen op Sumba. Een
uitgebreid reisverslag vindt u hier

Hoe gaat het met onze projecten?
Doordat Sumba twee keer per jaar bezocht wordt, blijven we voortdurend op de hoogte van de voortgang van

de projecten. De tuin van de asrama tiert welig en er wordt van alles verbouwd. De kinderen lezen boeken uit
de bibliotheek, maken huiswerk, krijgen voorlichting, werken in de tuin en zingen graag!

De sponsorlijsten zijn weer geüpdatet: er stroomt een aantal studenten door naar een universitaire opleiding en
de afgelopen periode zijn elf studenten afgestudeerd. De donateurs van Save Our Sumba maken dit
gezamenlijk mogelijk en reken maar dat de kinderen blij zijn met de kansen die ze krijgen!
Opvanghuis
Het tehuis van Save Our Sumba biedt mogelijkheid tot opvang van kinderen die slachtoffer zijn van Human
Trafficking en huiselijk geweld. Het is daarmee het eerste ‘Veilige Huis” (Rumah Aman) op Sumba. En daar is
behoefte aan. Yayasan Sosial Donders werkt in dit proces van opvang samen met de lokale overheid en met de
politie en bemiddelt in moeilijke situaties. Zo heeft onlangs de 16jarige en hoogzwangere Rita een veilige plek
gekregen nadat ze was opgeëist door een oude man die haar als tweede vrouw wilde. En aan de andere kant
staat haar vriendje, de vader van haar kind, die haar ook als zijn vrouw wil. Voor Rita betekent opvang bij Save
Our Sumba rust en ruimte voor zichzelf.

En er is plaats in het tehuis voor kinderen die onder zeer slechte omstandigheden groot gebracht worden, zoals
de broertjes Bili uit WeeLimbu. Er wonen 8 kinderen met hun tante in een huisje, opgetrokken uit zink. De
ouders zijn overleden en er is geen inkomen. Save Our Sumba gaat deze kinderen helpen met onderdak en
schoolgeld.

Water en elektriciteit voor Gollu Dapi Nu het gemeenschapshuis klaar is, is de volgende stap het realiseren
van water en elektriciteit voor kampung Gollu Dapi. Inmiddels is er een tappunt gerealiseerd, waardoor er in
beperkte mate toegang tot water is. Maar er moet meer gebeuren en de plannen voor verdere aanleg van
water en toegang tot elektriciteit d.m.v. zonnepanelen zijn in ontwikkeling. Save Our Sumba heeft met succes
een aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen en op Sumba worden de plannen verder uitgedacht door Pater
Mike en Ibu Sulis van onze partnerstichting Yayasan Sosial Donders. Om het tot een succes te maken moeten
er echter ook sociale problemen overwonnen worden en daar gaat tijd in zitten.

onze site:
www.sumba.nl
Wilt u contact opnemen of u afmelden voor de nieuwsbrief?

Het is nu ook mogelijk met iDEAL een donatie te doen:
www.sumba.nl/doneren

