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Wij gaan met vertrouwen het nieuwe jaar in en kijken terug op positieve ontwikkelingen in het
afgelopen jaar.
De bezoeken aan Sumba zijn heel waardevol geweest en hebben de banden met
partnerorganisatie YPK Donders verstevigd en verdiept.

Er wonen nu 17 kinderen in het tehuis van Save Our Sumba, en we stellen graag een paar
nieuwkomers aan u voor:
DINO zit nog op de lagere school en woont sinds een aantal
maanden in het tehuis. Dino werd thuis verwaarloosd, kreeg te
weinig eten en ging vaak niet naar school. Nu is hij positief, barst
van de energie, pakt klusjes aan en houdt van sporten. Hij trekt
regelmatig een sprintje en geniet zichtbaar van iedere dag!
Dino’s verblijf in het tehuis kost € 500, per jaar, dat is nog geen
€ 1,50 per dag

AGATHA heeft de afgelopen jaren in haar eentje voor haar beide
jongere zusjes moeten zorgen. Vader en moeder werkten buiten
Sumba, er was geen contact en Agatha wist ook niet wanneer en
óf haar ouders nog terug zouden komen. Na drie jaar is vader
teruggekomen en dat betekende een ommekeer in Agatha’s
leven. Ze is begonnen met een vervolgopleiding en woont in het
tehuis van Save Our Sumba. Ze loopt de hele dag te stralen en
geeft iedereen positieve energie!
Voor € 85, per maand kan Agatha studeren en woont ze in het
tehuis.

En dit is ANDI. Hij woont nog maar een paar weken in het
tehuis. In de steek gelaten door z’n ouders, verdiende hij wat
geld met het hoeden van vee. Na twee jaar kan hij nu weer met
school beginnen.
Andi kan een nieuw leven beginnen voor € 15, per week.

NONA is in het tehuis komen wonen toen ze hoogzwanger was
en niet meer naar school ging. Inmiddels is haar dochtertje Putri
geboren. Nona gaat weer naar school en Putri wordt verzorgd
door Nona’s moeder. De vader van Nona is kortgeleden
overleden. Save Our Sumba biedt ondersteuning aan dit gezin.
Nona en Putri lachen de toekomst tegemoet voor € 80, per
maand.

Behalve de 17 kinderen in het tehuis worden ook nog 60 andere scholieren ondersteund bij hun
opleiding. Student geneeskunde Mikhael Mahore (rechts op de foto) studeert in Malang (Java) en haalt
daar prachtige resultaten. Hij komt uit het arme Kodidistrict en wil zijn kennis na zijn studie gaan
inzetten op Sumba.

Naast structurele opvang, biedt het tehuis van Save Our Sumba ook tijdelijke opvang bij noodsituaties.
Human Trafficking is een veel voorkomend probleem op Sumba, waarbij vaak minderjarige kinderen
met illegale documenten naar het buitenland worden gestuurd om daar te gaan werken, met alle
gevaren en gevolgen van dien. Het tehuis van Save Our Sumba staat open voor de opvang van
slachtoffers hiervan, en is daarmee het eerste ‘Veilige Huis’ op Sumba. Afgelopen zomer was het flink
raak: 30 kinderen werden onderschept op het vliegveld. Deze groep minderjarigen stond op het punt
illegaal naar het buitenland te vertrekken. Een aantal van hen is tijdelijk opgevangen bij Save Our
Sumba, totdat het veilig genoeg was om terug te gaan naar huis.

Samen met partnerstichting YPK Donders gaan we in 2017 door met ons werk en met hen bespreken in
welke vorm we het beste ondersteuning kunnen bieden, waarbij het versterken van de samenleving
steeds het uitgangspunt is. En we maken plannen voor de toekomst. Het tehuis van Save Our Sumba
als middelpunt van activiteiten en als veilige plaats om te wonen. Waar muziek gemaakt wordt, waar
gewerkt en geleerd wordt, waar jong en oud elkaar versterken en van elkaar leren.

Wij wonen in een wereld waar iedereen mag zijn.
Geef elkaar een toekomst in de wereld van morgen.
Voor DINO, AGATHA, ANDI en NONA samen
is per jaar in totaal ruim € 3000, nodig!
Dat is driehonderd maal een tientje.
KOMT UW TIENTJE ERBIJ?
K lik hie r v oor uw dona tie

Ons emailadres is:
www.sumba.nl
Als u een donatie wilt doen, kan dat via www.sumba.nl/doneren
of gebruik het IBAN rekeningnummer van Save Our Sumba: NL54 INGB 0000 3110 00
Wilt u uw aanmelding voor de nieuwsbrief wijzigen? Wijzig uw voorkeuren of meld u af door contact met
ons op te nemen via www.sumba.nl/contact
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