SAVE OUR SUMBA - juli 2017 – bezoek van pater Mike aan Nederland.
De maand juli stond in het teken van een bezoek van pater Mike van de Donders
Foundation aan SOS in Nederland. Het bezoek, dat mogelijk werd gemaakt dankzij
externe sponsoring, leverde veel mooie momenten op en was voor alle betrokkenen zeer
inspirerend! Hieronder leest u een verslag van Clara Rullmann.
5 juli:
Vanuit Schiphol rijden we via de Afsluitdijk naar Friesland, het land van de Susu
Bandera oftewel Friesche Vlag, ook in Indonesië een fenomeen. We beginnen met een
bezoek aan de boerderij van Lubbert Tilma in Stiens en krijgen veel informatie over het
verbouwen van aardappelen, suikerbieten en tarwe. De wisselteelt komt aan de orde
evenals het samenwerken met de buurman. Door elkaars land te gebruiken wordt
monocultuur voorkomen. En nog diezelfde avond bezoeken we een openluchttheater
vlakbij Leeuwarden, opgevoerd voor en door de inwoners van het dorpje Snakkerburen.
Sociale vraagstukken waar een klein dorp mee te maken krijgt, zijn vormgegeven in een
toneelstuk met live muziek. Het geeft ideeën voor toepassing op Sumba!

6 juli:
In de studio van Peter van der Zwaag wordt een radio jingle opgenomen. De muziek is
van Om Domi, de vader van Willi die in het tehuis van SOS woont. Om Domi rekent in dit
lied af met zijn duistere verleden en wil een nieuw positief leven beginnen. De jingle
wordt in 2 talen opgenomen: Engels en Indonesisch. Door middel van een eigen
radiostation wil de Donders Foundation rechtstreeks contact kunnen maken met de
kampungs waar ze werkzaam zijn en die verspreid liggen over heel Sumba.

7 juli:
We bezoeken de chocoladefabriek KlaFa van Jan Klaver in Achlum en krijgen een zeer
uitgebreide en persoonlijke rondleiding. Jan Klaver betrekt reeds cacao van Braziliaanse
boeren en is geïnteresseerd in de mogelijkheden om cacao uit Sumba te verwerken. Een
mooie stap, nu het omvangrijke cacaoprogramma toe is aan het vormen van coöperaties
om de handel in goede banen te leiden. Het cacaoprogramma en het gebruik van
organische mest beogen een betere opbrengst en daarmee economische groei en
verzelfstandiging van de boeren. Het is niet ondenkbaar dat Jan Klaver zelf een bezoek
aan Sumba gaat brengen in de toekomst. Na het bezoek aan de KlaFa fabriek in Achlum
gaan we naar Lelystad om samen met Anton Robers, Tineke Rullmann en Martijn Näring
de Open Dag van SOS voor te bereiden.

8 juli:
De Open Dag wordt door veel mensen bezocht en is een prachtige dag. Pater Mike vertelt
over de ontwikkelingen op Sumba en over de D’SOS community zoals het tehuis van SOS
daar genoemd wordt. De kinderen zijn sterk, krijgen de kans om in hun kracht te gaan
staan, naar school te gaan en te bouwen aan een zelfstandig bestaan. Onderwijs,
landbouw en een betere rechtspositie voor vrouwen en kinderen zijn de speerpunten
van de Donders Foundation. Martine Stoppelenburg van BIS (Bureau Internationale
Samenwerking) houdt een presentatie over het doneren van gelden aan goede doelen.
BIS speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van foundation voor de verdere opbouw
en ontwikkeling van de D’SOS community.

9 juli:
’s Ochtends bezoekt pater Mike samen met Anton en Ada Robers de wekelijkse viering
van de Graalsbeweging in Hilversum en ’s avonds is er een muzikale bijeenkomst in de
Trinitas-kerk in Heerenveen met als thema ‘Grenzeloos’. Een groot koor zingt nummers
uit de gelijknamige, door mij geschreven musical en pater Mike vertelt over de
grenzeloze missie van zijn organisatie. De collecte na afloop brengt € 700,- voor Sumba
op. De viering wordt geleid door ds. Anne-Meta Kobes. Het gebouw van Trinitas is de
hele week geopend, staat bol van de activiteiten en wordt gerund door een grote groep
vrijwilligers. Een zéér aansprekend gegeven!

10 juli:
’s Morgens is Anton Robers via Omroep Flevoland te horen in verband met de lezing
over de Marapu die pater Mike ’s avonds zal geven in de tuin aan de Groene Velden in
Lelystad. De Marapu wordt niet erkend als officiële godsdienst, hetgeen uitsluiting van
basisrechten betekent voor hele groepen mensen, die daarmee tot de marginalen in de
samenleving horen. De Donders Foundation zet zich in voor de rechten van de Marapu
en wil juist door de herwaardering en erkenning van dit oorsponkelijke geloof een
menswaardiger en socialere samenleving bewerkstelligen op Sumba.

MARINGINA!

11 juli:
We blijven nog even in Lelystad en deze dag wordt benut met een bezoek aan de
biologisch dynamische boerderij van dhr. Jonkman. Lelystad heeft biologische landbouw
hoog in het vaandel staan; zo’n 20% van de landbouwondernemingen boert biologisch,
op een landelijk gemiddelde van 8%. Ook dit bezoek levert weer veel ideeën op. Van
allerlei vruchten, bloemen en groenten worden zaden en pitten verzameld om te planten
in de kweektuin op Sumba.

12 juli:
We gaan naar Delft, naar het jonge bedrijf aQysta. Er is een order geplaatst bij dit bedrijf
en vandaag zal het contract ondertekend worden door beide partijen. Het gaat om de
aankoop van 10 waterpompen die ingescheept zullen worden naar Sumba. Deze “Barsha
Pumps” scheppen water uit de rivier en door een innovatief systeem wordt de druk
verhoogd zonder gebruik te hoeven maken van elektriciteit. Door deze drukverhoging
kan het water tot 20 meter hoog gespoten worden zodat het land geïrrigeerd kan
worden. Een grote stap vooruit en een belangrijke aankoop voor de boeren.

13 juli:
We gaan naar Amsterdam en bezoeken het recent geopende Zorgcafé van Dokters van
de Wereld. Dit is opgezet door Petra Wisse en is bedoeld voor vluchtelingen die hier
terecht kunnen voor psycho-sociale hulp, voorlichting en taallessen. Petra heeft op
Sumba gewerkt en heeft 7 maanden in de D’SOS community gewoond. Het concept van
het Zorgcafé zou toegepast kunnen worden bij de hulp aan arbeidsmigranten die vanuit
Sumba elders gaan werken, vaak zonder legale documenten en dus zonder rechten.
Illegale arbeidsmigratie is op Sumba een groot sociaal probleem. Kinderen die hier het
slachtoffer van zijn kunnen opgevangen worden in de D’SOS community. Een Zorgcafé
voor arbeidsmigranten en hun familie is een idee om te onthouden!

16 juli:
Weer terug in Friesland werken we aan een lied van pater Mike dat twee jaar geleden
door mij op muziek gezet is. In de studio pakken we het opnieuw op en het resultaat is
een prachtig nieuw arrangement van Peter en een tweetalige aanpak van het geheel dat
door pater Mike gesproken en door mij gezongen wordt. Kelana Jiwa – Journing of Soul.
Een persoonlijke verwoording van de innerlijke strijd en de drive om dit werk vol te
houden en te blijven roeien tegen de stroom in. ‘Move on my soul, move on…’

23 juli:
Het werk op Sumba staat in deze periode bepaald niet op een laag pitje. Er komen
constant updates binnen van de lopende zaken en er worden nieuwe activiteiten en
programma’s voorbereid. Pater Mike heeft een hotline met zijn stafleden en besteedt
tussendoor vele uren aan zijn reguliere werk. Het totale programma van de Donders
Foundation wordt uitgevoerd in samenwerking met zowel nationale als internationale
organisaties, waaronder SOS. Samen met Petra Wisse meedenken met het totale
programma levert lange en mooie gesprekken op over de ontwikkelingen en
mogelijkheden van Sumba. From Poverty to Power!

24 juli:
De Donders Foundation weet zich geïnspireerd door leven en werk van pater Petrus
(Peerke) Donders, de Tilburgse redemptorist die zich in Suriname volledig inzette voor
de allerarmsten en jarenlang tussen de lepra patiënten leefde. Bij een bezoek aan
Nederland hoort dus ook een bezoek aan het Donders museum in Tilburg, waar pater
Mike zéér gastvrij ontvangen wordt door directe nazaten van Peerke Donders en er alle
ruimte en tijd is om stil te staan bij het leven van deze bijzondere man. We bezoeken
deze dag ook het graf van pater Bernard Bode, een man die veel betekent heeft op pater
Mike’s geboortegrond Lembata (Flores). De Donders Foundation is weliswaar van huis

uit katholiek, maar ondersteunt en activeert de diversiteit van een pluriforme
samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. Hun doelstellingen en werkwijze kan
SOS, als neutrale stichting, ten volle en met diep respect onderschrijven.

26 en 27 juli:
We hebben in Lelystad nog een afsluitend gesprek waarin de laatste stand van zaken
wordt doorgesproken. De band tussen Donders Foundation en SOS is gebaseerd op
respect en vertrouwen en is in deze periode verder verdiept.
“We move on, for the better future of Sumba!”

