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Deel 1
De periode voorafgaand aan deze nieuwe reis was dermate intens dat ik het plannen
ervan een poosje voor me uit schoof…nu niet…niet nu… Maar ineens zit ik toch achter
m’n laptop, bepaal de route, vind een geschikt ticket en klik op “send”, me realiserend
wie en wat ik allemaal weer los ga laten. Maar me ook realiserend dat de banden met
thuis zó sterk zijn, dat het eigenlijk geen loslaten is, maar hooguit een beetje laten veren.
En tegelijk mag ik een lijntje trekken over de aardbol, tussen mijn pas geboren
kleindochter, mijzelf en het zusje van mijn vader dat op zes-jarige leeftijd in Semarang
begraven werd. We dragen alledrie elkaars naam. Dat is een bezoek aan het graf meer
dan waard en ik laat er een fotootje van de jongste C.C.Rullmann achter.

Zo begin ik deze keer op Java en de landing in Yogyakarta voelt als bijzonder. Maar het
voelt niet als ‘op reis’, het voelt als ‘heel dichtbij’ en ik snuif de eerste avond de sfeer en
de geur van het land op en voel me een bevoorrecht mens.
Kletsen met de becak chauffeur, slenteren over de Malioboro en genieten van het
straatbeeld. Het is een wonderlijke filmset waar ik doorheen wandel. De nederlandse
toeristen die ’s avonds in het eethuis een tafel verderop veel te hard zitten te praten
halen me uit m’n sfeer, maar ach, misschien maar goed ook..terug naar de realiteit..
Op zondag kom ik aan op Sumba en ik pak de draad daar weer op. In m’n hoofd gaat de
knop meteen om, m’n lichaam komt daar altijd een paar dagen later achteraan. Ik maak
kennis met Mama Us, een mevrouw die elke dag komt koken. Mama Us bakt heerlijke
broodjes die ook verkocht worden, zij het nog mondjesmaat. Ik kan haar meteen blij
maken met een leesbril en in ruil daarvoor neemt zij weer een heerlijke manga voor me
mee de volgende dag.

De eerste dagen wordt er flink bijgepraat en het is fijn om iedereen weer te zien. Pater
Mike van de Donders Foudation is afgelopen zomer een aantal weken in Nederland
geweest en snapt onze ‘context’ nu ook. Voor beide partijen is dat erg prettig. Ik heb
veel chocola uit de KlaFa fabriek in Achlum meegenomen, waar we in juli samen een
bezoek hebben gebracht. De chocola heeft het nog overleefd ook! Vervolgens wordt de
meegebrachte opblaasbare globe in de pondok opgehangen en met z’n allen zoeken we
allerlei plaatsen in de wereld op.
Ik maak kennis met de 13-jarige Mery
die door haar ouders is gebracht omdat
ze verkracht werd door oomlief. Na twee
dagen komt ze al bij me zitten en begint
spontaan te vertellen op een eigen,
specifieke manier. Ik ben blij dat ze hier
voorlopig veilig is. De hele zaak ligt nog
bij de politie, maar of er vervolgens iets
mee gebeurt is nog maar zeer de vraag.

Zo hoor ik al snel meer trieste verhalen. Er wordt me verteld van een jonge moeder die
tijdens de bevalling overleden is, omdat de placenta niet los wilde komen, en een
puberjongen die zich zogenaamd heeft opgehangen, maar waarbij er allerlei praktische
aanwijzingen zijn dat hij, waarschijnlijk door eigen familie, om het leven is gebracht,
terwijl er niemand is die de verantwoordelijkheid van een onderzoek op zich neemt.
De pasgebouwde grote pondok wordt gebruikt voor bijeenkomsten en trainingen. Een
tweedaagse training over het invullen van identiteitspapieren, trouw- , geboorte- en
overlijdensaktes, geven mij opnieuw een inkijk in de omvang van de problematiek
rondom de gebrekkige manier waarop families vaak ingeschreven staan. Dientengevolge
wonen er veel ‘illegale’ kinderen op Sumba en bepaalt de familie of liever gezegd de
stam, wat er met hen gebeurt. Daardoor is het lang niet altijd mogelijk een kind dat
geholpen zou moeten worden, daadwerkelijk op te vangen. Ik ervaar maar weer eens
hoe ingewikkeld deze samenleving in elkaar zit en ga binnenkort mee naar een dorp
waar veel kinderen van arbeidsmigranten wonen. De ouders weten vaak niet welk risico
ze nemen als ze met valse identiteitspapieren elders gaan werken, en de kinderen zijn
de dupe, omdat ze geen enkel recht hebben.

De kinderen in het tehuis hebben regelmatig contact met hun familie en als het kan gaan
ze daar ook van tijd tot tijd naar toe. Soms wonen kinderen hier tijdelijk, soms voor
onbepaalde tijd, afhankelijk van de gezinssituatie. De eigen verantwoordelijkheid van de
ouders, familie en ook van de kinderen zelf, is iets waar de Donders Foundation veel tijd
en energie in steekt. Tegelijkertijd krijgen ouders door diverse landbouwprogramma’s
zelf meer mogelijkheden in handen om voor hun kinderen te zorgen.

En het kan ook andersom gebeuren. Zo is Lule, de oudste hier, onlangs begonnen als
veldwerker bij de Donders Foundation. Met het geld dat ze verdient helpt ze haar ouders
weer in hun dagelijkse bestaan. Daar is Wili, de jongste, nog niet aan toe. Die schrijft z’n
dromen op in een boekje en valt ernaast in slaap…

Het gebouw gaat een renovatie
tegemoet waardoor er meer ruimtes
verhuurd kunnen worden en daarnaast
kunnen er investeringen gedaan worden
met betrekking tot het gebruik als
educatiecentrum. Dergelijke molens
draaien langzaam, maar het begin is er:
via de bibliotheek van Jakarta kunnen
een groot aantal educatieboeken
aangeschaft worden. De Donders
Foundation gaat er een plan voor
indienen en dan maar hopen dat we er
voor in aanmerking komen!

Muziek komt ook weer om de hoek kijken. Ik heb zelfs een liedtekst in het Bahasa
Indonesia geschreven en laat hem nakijken door pater Mike. Na een paar kleine
wijzigingen is deze klaar voor een premiere komende week. Om Ayub van de Donders
Foundation zingt in een koor en ik ga mee naar een koorrepetitie waarbij ik me
voorneem gewoon lekker mee te gaan zingen. Maar de tweede avond is de dirigent er
niet en sta ik er tóch binnen de kortste keren voor. Ik laat de koorleden dingen doen die
ze totaal niet gewend zijn. Het wordt een geweldige avond en met klotsende oksels van
het harde werken en de hitte stap ik achter op de brommer naar ‘huis’.

In Indonesië moet je bij het invullen van identiteitsformulieren altijd een geloof invullen.
Het oorspronkelijke geloof op Sumba, de Marapu, wordt pas sinds kort geaccepteerd in
de kolom ‘overige geloven’. Als de Marapu een officiële rechtsvorm aanneemt, kunnen
ook rechtsgeldige trouw- , geboorte- en overlijdensaktes opgesteld worden voor deze
groep mensen. Dat betekent een grote stap vooruit voor met name de rechten van
vrouwen en kinderen. De Rato (Marapupriester) op de foto is één van de deelnemers
van de training met betrekking tot het aanvragen van identiteitspapieren en de
bijbehorende rechten en plichten. Deze training werd gegeven door mensen van de
plaatselijke overheid alsmede stafleden van de Donders Foundation.

Deel 2
Zondagmorgen, de rust is terug in het tehuis na een 4-daags festival voor
plattelandsvrouwen, maar de hitte gaat onverminderd door. Het regenseizoen moet
kennelijk nog op gang komen; zo nu en dan valt er een bui, maar vlak daarvoor is het
extra heet. De beide pondoks die het tehuis rijk is, zijn een heerlijke koele plek om te
zitten; kopje koffie binnen handbereik, gekeuvel van kinderen en gekoer van duiven op
de achtergrond, met daar tussendoor verwoede pogingen van de oude haan die hier
rondscharrelt om zijn ‘kukelu’ net zo krachtig te laten klinken als in zijn jonge
jaren…helaas…
De Donders Foundation en de Coalitie voor Vrouwen in Indonesië organiseren een 4daags ‘festival’ voor de plattelandsvrouwen van Sumba, waar overigens ook mannen
welkom zijn. Naast praktische workshops is er veel informatie en discussie over de te
vormen boeren-coöperaties , die zich vaak al in groepen georganiseerd hebben, de zgn
‘kelompok petani’. Regulering van deze kelompoks moet geïmplementeerd worden bij
de lokale overheid en ook dat behoeft de nodige voorlichting , zowel rechtstreeks van de
overheid als vanuit lokale NGO’s. Deze hebben ervaring met de materie en de boeren
kunnen bij hen terecht kunnen voor praktische ondersteuning. De verbouw van cacao en
het vervaardigen en gebruiken van organische mest zijn momenteel de grootste items in
de landbouw. Zowel mannen als vrouwen werken op het land en tijdens het 4-daagse
festival neemt de positie van de vrouw in het geheel een centrale plaats in.

Vanuit heel Sumba komen de deelnemers naar “Wanno Donders” , een groot terrein dat
dienst doet als leertuin en vlak bij het Save Our Sumba-tehuis ligt. Voor de meeste
mensen is het geen optie om op en neer te reizen naar en van huis om een dergelijk
festival bij te wonen. Dus worden de poorten van het tehuis geopend en zo’n honderd
mensen vinden een plekje om te slapen. Dat betekent wel 3 tot 5 mensen op een kamer
op de grond of slapen op matjes in de pondoks en in de rij voor koffie en rijst ’s morgens
vroeg. De kinderen draaien mee en er wordt vanuit de medewerkers van Donders een
hele kookploeg gevormd. “Gotong Royong” noemen ze een dergelijke saamhorigheid
hier; ze zijn er goed in en er trots op, en terecht!

De openingsceremonie gebeurt op een traditionele manier, met veel zang, dans en een
zoveelste varken dat de klos is. Het meebrengen van eten door de deelnemers is een
symbolisch gebaar. Met een mand vol rijst en kip op m’n hoofd loop ik met de groep mee
en we worden opgehaald en verwelkomd door een groep zangers en dansers. Alle
gasten worden welkom geheten in één van de vele lokale talen die Sumba rijk is. Als je
niet weet wat de achterliggende gedachte is denk je al gauw dat je op niet mis te
verstane wijze gesommeerd wordt het terrein onmiddellijk te verlaten op straffe van
wat het varken net overkomen is. Maar wat als een enorme scheldpartij klinkt blijkt een
warm wederzijds welkom te zijn en het feest kan beginnen.

Vervolgens wordt de bedoeling van de dagen uitgelegd door pater Mike en is er naast
alle informatie en discussie ruim de tijd voor culturele bijdragen van jong tot oud, uit
allerlei verschillende districten. Er worden lokale producten verkocht, er is een
kookworkshop en er wordt, ondanks de gloeiende hitte, veel gedanst en gezongen.
Ik dans mee, zing m’n zelfgemaakte lied voor Sumba, maak kennis met heel veel nieuwe
mensen en moet, te vaak, met die mensen op de foto. Maar er zitten zeker waardevolle
contacten bij en ik ervaar des te meer hoeveel vrijer ik me voel nu ik de taal beheers.

Een bijzondere rol is weggelegd voor Domi. Hij komt uit Kodi, een district dat nog maar
twintig jaar als zodanig geregistreerd staat bij de overheid, en dat door grote delen van
de bevolking behoorlijk gestigmatiseerd wordt. De armoede is groot, onderwijs en
gezondheid zijn zorgelijk en de lontjes zijn kort. Polygamie komt veel voor en het
geboortecijfer is het hoogste van heel Indonesië. Domi heeft 9 kinderen en tot voor kort
voorzag hij in zijn dagelijkse behoefte door dit bij elkaar te stelen. Maar Domi heeft
talent: hij kan prachtige dingen maken, bespeelt als enige de dungga, een sumbanees
snaarinstrument op een fenomenale manier en maakt z’n eigen muziek. Zijn jongste
zoon, Wili, woont in het tehuis en is net als zijn vader, pienter. Hij wordt ondersteund
door Save Our Sumba en kan een opleiding gaan volgen. Domi werkt regelmatig voor de
Donders Foundation. Ook hij logeerde 4 dagen in het tehuis en hielp als enige fanatiek
mee om alle afval op te ruimen, deelde het eten uit, speelde dungga, zong en liet zien hoe
hij z’n beeldjes maakt. Het leven ziet er voor hem wezenlijk anders uit nu hij gezien en
gehoord wordt.

En ik trek een paar dagen op met Bess Cruzada uit de Fillipijnen. De van oorsprong
econome is gespecialiseerd in People Led Development, en in die hoedanigheid gaat ze
de komende 3 jaar het team van de Donders Foundation twee keer per jaar trainen. Om
een indruk te krijgen van het werk van Donders brengt ze een bezoek aan Kodi, samen
met een paar veldwerkers. Op verzoek van pater Mike ga ik mee, omdat ik haar van veel
informatie kan voorzien en om als tolk te fungeren. Als het lukt stemmen we onze
bezoeken aan Sumba de komende jaren op elkaar af, omdat zij tijdens de trainingen ook
het programma van Save Our Sumba mee kan en wil nemen. Kijk, zulke contacten
worden je zomaar in de schoot geworpen maar zijn goud waard!

Deel 3
De schorre oude haan die me bij het schrijven van het vorige verhaal vergezelde was, zo
bleek de volgende morgen, bezig met zijn zwanenzang. Inmiddels is hij netjes begraven
en heeft een jongere uitvoering nu de leiding. The circle of life..
We maken een tocht langs verschillende kampungs. Eén ervan is Tarung, een
traditionele Marapu kampung die twee maanden geleden in vlammen is opgegaan.
Hoewel de meeste huizen alweer zijn opgebouwd, is de ramp nog goed zichtbaar. De
grafstenen zijn geknapt en zwartgeblakerd hout kleurt donker af bij de nieuwe daken.
Overal hoor je getimmer en geklos, de herbouw is nog in volle gang. Maar deze herbouw
is slechts tijdelijk. Stuk voor stuk zullen de huizen weer afgebroken en opgebouwd
moeten worden volgens de inzichten en wetten van de Marapu. Dat hele proces kan nog
wel 20 jaar duren. De palen, de ingangen, de verschillende lagen, de daken, alles heeft
een extra dimensie en de onderlinge maten en verhoudingen zijn van groot belang.
Vlak tegen Tarung aan ligt een tweede dorp, wat ook in de vlammen dreigde op te gaan.
Het verhaal gaat dat een jonge Marapu-priester op een dak is geklommen en terwijl het
vuur recht op hem afkwam prevelde hij z’n gebeden. Ineens draaide de wind en vlak
voordat het vuur het tweede dorp had bereikt, joeg de wind het vuur de andere kant op.
We onmoeten de man en waar of niet waar, hij heeft iets heel bijzonders…

In kampung Toda, ook een traditionele Marapu kampung, vindt een bespreking met de
bewoners plaats. Toda ligt vlak aan zee en vlakbij het gebied waar de jaarlijkse pasola
gehouden wordt. De pasola is een soort polowedstrijd, waarbij de pasolakrijgers elkaar
te lijf gaan met bamboesperen, zittend op kleine behendige paarden zonder zadel. Het is
een festijn wat veel bezoekers trekt en z’n oorsprong vindt in de Marapu. De exacte
datum is pas op het laatste moment te bepalen want die hangt af van de stand van de
maan en het moment waarop de gloeiende zeewormen (de nyalei) omhoog komen. Aan
de strijd gaan nachtelijke rituelen vooraf, waarbij in het ochtendgloren de wormen
omhoog komen en de krijgers zich opmaken voor de strijd. De pasola vindt ieder jaar
eind februari plaats. (met dank aan internet voor de plaatjes..)

Lang was de pasola de grootste toeristische trekpleister op Sumba, maar dat is aan het
veranderen. Sumba heeft de mooiste surfstranden ter wereld (zeggen de kenners) en nu
Bali overvol is geraakt zoeken de toeristen het verderop. Er komen steeds meer
investeerders die land kopen en plannen hebben om hotels te bouwen. Het wordt door
velen met argusogen bekeken want Sumba is er nog lang niet klaar voor en moet niet ten
prooi vallen aan de eisen van de toeristen. Inmiddels is er een ‘hotelschool’ op Sumba,
geheel gefinancierd door een rijke belgische bankiersvrouw, die weliswaar de beste
bedoelingen heeft, maar al met al een westerse enclave heeft neergezet die de studenten
leert tegemoet te komen aan de wensen van toeristen in het hogere segment. Voorlopig
verdwijnen deze studenten vervolgens naar Bali om te gaan werken…
Maar dat het toerisme de komende jaren toe zal nemen is een feit en, mits in goede
banen geleid, is het een positief feit. Er is een hele werkgroep bezig om hierover te
praten, inclusief de hotelschool. De neuzen staan nog niet dezelfde kant op, maar dat het
om “Sustainable Eco Tourism” moet gaan, daarover is iedereen het eens.

In Toda wordt met de bewoners besproken in hoeverre het mogelijk is dat toeristen er
een aantal dagen verblijven en op die manier het leven in een Marapukampung kunnen
ervaren, al dan niet gekoppeld aan de pasola. Dat zoiets niet voor de doorsnee toerist is
weggelegd mag duidelijk zijn, en niet elke kampung is er geschikt voor. Maar in deze
kampung woont een gids en ze hebben al wat ervaring met buitenlandse gasten.

De traditionele kleding wordt geweven en daar worden vervolgens sarongs voor de
vrouwen en kain ikats voor de mannen van gemaakt. Het weven van van een lap stof
duurt ongeveer twee weken en ieder gebied heeft z’n eigen patronen, kleuren en
symbolen. De techniek wordt overgeleverd van moeder op dochter en soms van moeder
op zoon!

Tot nu toe heb ik steeds luxe in een auto gezeten en ligt m’n brommerhelm werkeloos te
wezen. Daar breng ik graag verandering en bij Emmi achterop ga ik naar Kodi naar het
huis van ibu Kristina, die de leiding heeft over de Kelompok Tenun (weef-groep). Van de
geweven stoffen kun je natuurlijk ook andere dingen maken dan sarongs en ik heb
gevraagd of ze tassen willen maken. Sinds kort hebben ze een trapnaaimachine en ibu
Kristina heeft me uitgenodigd om te komen kijken. Ik heb een geweldige ochtend. Het
blijkt al vrij snel dat dit hun eerste opdracht is en van de hele groep zijn er twee
vrouwen die met de naaimachine overweg kunnen. Uiteindelijk wordt het mes in de stof
gezet en begint de naaimachine te snorren. Er zijn inmiddels een paar uur voorbij en het
huis wordt steeds voller met nieuwsgierige vrouwen en kinderen. Over een poosje ga ik
weer om te kijken of het allemaal al wat op een tas gaat lijken. Wat het resultaat ook
wordt, ik koop het!

Ik krijg een smsje van ibu Agustina, die me vraagt om les te komen geven aan de
kinderen in Wamodana. Mijn vermoeden dat ik hier al eens eerder ben geweest en dat
het een heel eind op de brommer was, wordt bevestigd. Gelukkig blijkt Eddi, bij wie ik
achterop zit, meer een motor dan een brommer te hebben en ik zit als een koningin
achterop. Maar het gaat regenen en niet zo’n beetje ook. We schuilen een poos en gaan
weer verder. Eenmaal van de weg af, moeten we kilometers door de blubber en grote
plassen, maar we komen er en hebben een hele leuke middag met een groep geweldige
kinderen. We zingen en ik leer ze 20 engelse woorden.
De volgende afspraak heb ik een paar dagen later in Wee Limbu. Maar zaterdagochtend
belt Eddi me op om te zeggen dat het niet gaat lukken. Ik baal wel een beetje want er is
geen alternatief vervoer voor handen. Er zit niks anders op dan afbellen en uitleggen.
Maar ik stel een grote groep kinderen teleur en dat vertel ik aan Sulis die op dat moment
bij me in de pondok zit. Prompt gooit ze haar laptop aan de kant en zegt: dan gaan wij
samen; veel te sneu voor de kinderen. Ik weet hoe druk Sulis het heeft en wimpel het
eerst af, maar ze is zich al gaan omkleden en ik doe hetzelfde. Een kwartier later zitten
we, gewapend met papier en stiften op de brommer. Sulis zet de vaart er goed in, zingt
luidkeels terwijl ze al toeterend van alles en nog wat inhaalt. Ik krijg de slappe lach en
begin mee te zingen. Het gaat weer regenen en het blijft regenen, maar van schuilen is
deze keer geen sprake. Sulis kart door! Drijfnat en dwars door blubber en over
modderpaden bereiken we Wee Limbu, maar het is niet duidelijk waar we precies
moeten zijn. We bellen een paar keer, vragen een paar keer, gaan het ene modderpad na
het andere in en glibberen en glijden tot we een ons wegen. Sulis belt nog eens en
probeert aan de hand van de bomen die ze ziet uit te leggen waar we zijn en dat is
ondertussen toch echt midden in de rimboe. We zijn tot op de draad toe nat en zonder
een handdoek te hebben gooien we hem toch in de ring. We gaan terug, jammer maar
helaas! Op de terugweg gaan we langs het huis van het dorpshoofd van WeeLimbu,
omdat volgens de gegevens de happening daar plaats had moeten vinden. We krijgen
lekkere warme koffie en met een groepje kinderen hebben we tóch nog gezongen en
hoe! “My Bonny is over the ocean” wordt wel twintig keer herhaald. En steeds vullen we
voor Bonny een andere naam in. Van henzelf, maar ook van mensen uit het dorp die ze
kennen en die vertrokken zijn om ergens anders te gaan werken. Koud, nat en onder de
modder komen we terug maar zo’n dag gaat de analen in als ‘om nooit te vergeten’….

Deel 4
Op een avond, bij een grote feestelijke maaltijd, wordt ik aangeschoten door bapak Jack
die ik ken als de directeur van Manda Elu, een middelbare school in Weetebula. Hij
vraagt me wanneer ik engels kom geven bij hem op school. Van het een komt het ander
en binnen een paar dagen breng ik een bezoek aan de school om verder te praten.
Natuurlijk kan ik elke keer als ik op Sumba ben wel een aantal gastlessen
spreekvaardigheid engels geven, maar iets verder denken dan dat is misschien nog wel
zo interessant. Daarbij denk ik aan een bredere samenwerking waarbij de leerlingen van
Manda Elu extra lessen volgen, die ze doorgaans niet op school krijgen. Extra engelse les,
muziek, dans, cultuur, religie en persoonlijke ontwikkeling. Dat soort onderwerpen zijn
in het dagelijkse onderwijs nog niet geïntegreerd. ‘Onze’ locatie leent zich goed voor
dergelijke activiteiten en maken het gebruik ervan als educatiecentrum intensiever. Het
zijn alleen nog maar plannen, net als het plan om deze school te koppelen aan een
middelbare school in Nederland, maar alles begint met leuke plannen.

Ik maak een trip van een paar dagen naar Oost-Sumba. Om Ayub moet er naar toe en dat
betekent dat ik mee kan rijden en zo de mogelijkheid heb om een aantal kinderen te
ontmoeten die door Save Our Sumba gesponsord worden. ’s Middags om vijf uur start
Om Son, de chauffeur, de motor en maken we ons klaar voor de vier uur durende rit.
Onderweg eten we in een warung lekkere kippensoep. Met een volle buik stap ik weer
achterin de auto. Twee uur lang wordt ik heen en weer geslingerd op de bochtige
heuvelachtige weg, en ik heb gloeiend spijt dat ik niet voorin ben gaan zitten. De

kippensoep komt in golven weer omhoog uit m’n maag en ik moet veel moeite doen om
het niet regelrecht in de nek van Om Son te sproeien, wat uiteindelijk lukt. We komen bij
Sulis’ huis aan, waar ik twee nachten logeer. Er wordt me een maaltijd aangeboden maar
ik ben allang blij dat de soep binnenboord gebleven is; daar past niets meer bij.
De volgende dag ga ik eerst mee naar een bijeenkomst van de regionale overheid
afdeling landbouw, die training krijgt omtrent het gebruik van organische mest en dito
landbouw. De lunch bestaat uit een pakketje eten dat geen spoortje organische mest in
zich draagt en hopeloos in plastic is verpakt. Dat is nog tot daar aan toe, maar het terrein
ligt na het eten bezaaid met verpakkingsmateriaal. Aangezien niemand erover piekert
om het te verzamelen begin ik daar maar es mee. Er volgen me uit fatsoen hooguit drie;
de rest vlucht naar binnen, waar het blauw staat van de rook omdat dat overal nog volop
is toegestaan.
’s Middags koop ik eerst een heleboel
pisangs en manga’s en ga bij Novi en
Linda op bezoek. Ze hebben lang in het
tehuis van Save Our Sumba gewoond en
zitten nu op een senior high school in
Waingapu. Dat betekende een
verhuizing van west naar oost en een
nieuw onderkomen in een internaat dat
bij de school hoort. Het is erg leuk om
elkaar weer te zien en om te weten waar
ze wonen en naar school gaan.

De terugreis de volgende dag is bijzonder. We rijden helemaal langs de noordkust om
een bezoek aan Lenang te kunnen brengen. Een reis van urenlang over een smalle weg,
dan weer geasfalteerd en dan weer één grote gatenkaas. Een prachtige tocht door een
bijna onbevolkt heuvelachtig gebied met aan onze rechterhand steeds de zee. Na een
haarspeldbocht over een grindpad kunnen we ineens niet verder. Een grote zandwagen
staat voor ons en een eindje verderop wordt er vanuit een grote metalen bak gloeiend
heet asfalt in een emmer geschept. De stok waaraan die emmer hangt belandt op de
schouders van twee mannen die er mee naar een derde lopen die het vervolgens op de
weg sproeit. Daarna wordt er door veel te jonge jongens zand overheen gegooid en op
hun hurken zittend verdelen ze het zand netjes over de asfaltlaag. Het is snoeiheet, er is
geen enkele bescherming, iedereen loopt op slippers en de jongens horen in de
schoolbanken te zitten. We staan noodgedwongen al een poos stil en beginnen ons af te
vragen of en wanneer we er langs kunnen; daar zullen we zelf werk van moeten maken.
Na overleg komt er schot in de zaak en houdt het asfaltsproeien een poosje op zodat we
kunnen passeren. We zijn ondertussen een uur verder in de brandend hete zon.
In Lenang ontmoeten we pendeta Octavianus. Een jaar geleden ben ik daar ook geweest
en Save Our Sumba heeft ondersteuning geboden bij het opknappen van een vervallen
onderkomen dat nu dienst doet als ‘dorpshuis’ en ruimte voor de kinderen om te leren
en te spelen. Hoewel al ver in de 60, zet pendeta Octavianus zich met hart en ziel in voor

deze groep mensen die ver weg van alles woont in een droog en weinig vruchtbaar
gebied. De eerste foto is een jaar geleden genomen, de tweede is het resultaat na de
opknapbeurt.

Veel van de ouders van deze kinderen proberen een inkomen te halen uit de verkoop
van zout, dat overblijft na het koken van het zeewater. En als je ouders dat doen dan ben
je daar trots op als kind en bouw je je eigen ‘zout-oventje’.

Met gasten uit Duisland breng ik een bezoek aan Dikira, waar de ontwikkelingen niet stil
hebben gestaan. In tegenstelling tot Lenang, is het in Dikira groen en vruchtbaar, en
dankzij een waterpomp die draait op zonnepanelen, kunnen er het hele jaar groenten
verbouwd worden. We worden getrakteerd op mooie verhalen van de bewoners,
enthousiast zingende kinderen en huisgebrande koffie-ginseng. Als klap op de vuurpijl
worden we op de terugweg door een bijzondere escorte uitgeleide gedaan!

Save Our Sumba is al jaren betrokken bij kampung Gollu Dapi en heeft er ondermeer een
dorpshuis gefaciliteerd waar onderwijs aan de jongsten wordt gegeven. Inmiddels ben ik
er ‘kind aan huis’ en maak regelmatig een dorpsmeeting mee. En bezig zijn met de
allerkleinsten is een feestje, ook al is het zeven uur ’s ochtends…

En een beetje traditiegetrouw hoort een traktatie in de vorm van een picknick op het
strand er inmiddels bij. Nog een paar weken en dan mag ik de kou weer in!

Deel 5
De jongste jongen die in het tehuis woont heeft stiekem een speciaal plekje bij me
veroverd, ik kan het niet helpen. Het is Wili, de zoon van Domi, de creatieve dunggaspeler uit een eerder verhaal, die zijn leven een positieve wending heeft weten te geven
met behulp van de Donders Foundation. Arm is Domi nog steeds en ik schrik een beetje
als we tijdens een rondrit in Kodi langs hun ‘huis’ rijden en stoppen om een praatje te
maken. Ik dacht dat Wili de jongste zoon was, maar ik ontmoet voor het eerst ook
Domi’s vrouw die met drie nog veel jongere kinderen wezenloos voor zich uit zit te
staren. Domi en zijn vrouw hebben pater Mike beloofd dat er geen kinderen meer gaan
komen en ik help het ze hopen. Domi’s vrouw is, net als hijzelf, broodmager en maakt
een apatische indruk. Ze lijkt me nog vrij jong maar weet zelf niet hoe oud ze is.

Wili woont allang niet meer thuis. Zijn ouders hebben hem jaren geleden meegegeven
aan een echtpaar zonder kinderen, die Wili wel wilden ‘hebben’. Hij kreeg een nieuwe
achternaam en daarmee een nieuwe identiteit. Het ontbrak hem ogenschijnlijk aan niets
meer, maar was z’n echte ouders kwijt en werd door z’n pleegouders geslagen.
Anderhalf jaar geleden kwam Wili door tussenkomst van pater Mike naar het tehuis. Hij
heeft zijn eigen achternaam weer terug en heeft contact z’n ouders. En vader Domi komt
zo nu en dan nachtje hier slapen, als hij heeft gewerkt op het stuk land van de Donders

Foundation. Wili is trots op z’n vader én andersom; als je ze samen ziet dan straalt dat er
vanaf! Ik zie Wili de hele dag scharrelen en van alles in elkaar knutselen. Hij heeft z’n
oude schoenveters opgeofferd om een sleutelhanger in elkaar te knopen als dank voor
mijn meegebrachte schaakspel, waarmee hij me overigens in een paar zetten schaakmat
zet. Da’s ook niks voor meisjes…schaken…. Hij neemt vriendjes mee uit school, spaart
van z’n kleine beetje zakgeld steeds ook een beetje voor z’n ouders en gekregen kleren
verdwijnen meteen in z’n tas. Die zijn voor z’n broertjes…

Hoe anders is het met het gezin dat ik ontmoet bij een bezoek aan een pas opgerichte
‘kelompok petani’ (groep van boeren). De groep staat onder leiding van mama Yanti, een
vrouw die via de Donders Foundation heeft geleerd hoe je organische mest moet maken
en die nu trots het hele verhaal van oprichting en stand van zaken aan pater Mike, ibu
Sulis en de bij de kelompok betrokken stafleden vertelt. We wandelen met z’n allen naar
het stuk land, waar de gaten inmiddels gegraven zijn voor het storten van de mest om er
daarna diverse gewassen op te kunnen verbouwen. Mama Yanti vertelt honderduit en
straalt aan alle kanten. Ze vindt haar man nog steeds de allerknapste die er is en het stel
heeft bewust voor niet meer dan twee kinderen gekozen. Hun huis is eenvoudig en
helemaal van bamboe opgetrokken maar het is schoon en opgeruimd. Het schoolgeld
van de kinderen kunnen ze zelf betalen en hun doel is om een vruchtbaar stuk land op te
bouwen waar hun kinderen later ook van kunnen leven.

Opnieuw ga ik bij Eddi achter op de brommer naar Wee Limbu om een nog openstaande
afspraak na te komen. Deze keer blijft het droog en pas als we in het huis van mama
Putra zijn aangekomen begint het te regenen, en niet zuinig ook, urenlang. De regen op
het zinken dak klettert keihard en we kunnen elkaar amper verstaan maar het wordt
een heel gezellige knutselmiddag. Er wordt door deze kinderen plastic afval verzameld
en daar maken ze de leukste dingen van. Onder het knutselen hoor ik het verhaal van
twee meisjes uit de groep die opgroeien bij oma. Hun vader is overleden en hun moeder
heeft hen als baby in de steek gelaten. Gelukkig hebben ze een jonge oma en is hun tante
een leeftijdsgenootje dat vrolijk mee zit te knutselen deze middag. Als het eindelijk

droog wordt gaan we naar buiten en is het tijd voor muziek en steltlopen op
bamboestelten.

Op verzoek van Sulis ga ik een middagje met de teamleden van Donders om de tafel om
te praten over onderwijs aan de jongste kinderen. Ik heb onderhand veel kunnen
observeren en heb nog wel wat tips in de aanbieding, met name over de manier van
communiceren met de kinderen. De middag is ook bedoeld voor het onderling
uitwisselen van ervaringen en materiaal voor activiteiten in de kampungs. Mijn
indonesisch is nu wel van een niveau dat ik dit soort middagen kan ‘leiden’ en ik ben
geen onbekende meer, waardoor het gemakkelijk praat. Al met al is het daardoor een
ontspannen middag waarbij vooral het delen van persoonlijke ervaringen uit de eigen
kindertijd mooie gesprekken en verhalen oplevert. Op 5 december komen we nog een
keer bij elkaar, waarbij ieder teamlid iets creatiefs aan gaat leveren wat bruikbaar is
voor de activiteiten in de kampungs. Sinterklaas kennen ze hier niet, maar door zo’n
middag kom ik vast in de stemming!

Een nachtje logeren bij Sesil, een staflid van Donders is hartstikke leuk, maar zal ik niet
gauw vergeten. Het stikt er in en om het huis van zwerfhonden en dito katten die
gemakkelijk bezit nemen van de diverse vertrekken. Ik slaap samen met Sesil en haar

dochtertje in een tweepersoonsbed. Niks mis mee. Het valt me op dat ik de enige ben die
m’n tanden gaat poetsen voor het slapen gaan en m’n kleren verwissel voor een
nachthemd. Er wonen naast Sesil, haar man en haar kind nog allerlei familieleden in huis
en op het moment dat wij gaan slapen staat de televisie in de kamer nog op standje
snoeihard. De wanden zijn van triplex en aan de bovenkant gewoon open. Ik probeer
ondanks het lawaai van de televisie in slaap te vallen, wat wonder boven wonder ook
nog lukt. Tot ik wakker wordt van een enorm kattengejank wat boven uit de nok van het
dak komt. Naast me wordt niemand er wakker van dus ik doe dapper m’n ogen weer
dicht. Ineens springt er een kat van boven naar beneden en belandt boven op me, net
terwijl ik bijna weer slaap. Ik hap naar adem en probeer het van de zonnige kant te
bekijken: met deze sprong is het kattengejank tenminste opgehouden. Ik draai me om en
val met bonkend hart weer in slaap. Het ritueel herhaalt zich nog twee keer, beide keren
niet meer voorafgaand aan kattengejank maar wel met mij als een slapend doelwit.
Als je toch eens wist hoe gek ik ben op katten…..

Inmiddels is Sinterklaas alweer geweest
en is het bijna tijd om naar huis te gaan.
Maar niet voordat ik naar een kampung
Wee Rame ga om een les met de kleuters
mee te maken en een aantal nieuwe
liedjes aan te leren aan de tutors. Ik ga
met de bus deze keer, samen met Om
Kiku. Nooit geweten dat er zoveel
mensen in een busje passen. Net als je
denkt dat het nu wel vol zit, blijken er
tóch nog een paar bij te passen.
Dienstregeling en bushaltes ontbreken,
maar iedereen komt op z’n plek terecht
en mannen klimmen op het dak om
plaats te maken voor vrouwen, kinderen
en oude mensen. Ik heb alweer een
prachtige ochtend en ga met 5 stuks
overheerlijke dragon fruit weer terug
naar ‘huis’.

Een prachtige afsluiting van mijn tijd hier is het meerdaagse culturele festival Wai
Humba, vol met traditionele dansen, nachtelijke rituelen en een tocht te voet door de
sawa’s naar een sacrale plaats waar de marapu priesters zich buigen over de
ingewanden van kip en varken om tot de conclusie te komen dat we allemaal voorzichtig
moeten zijn op onze terugweg. Dat is zinvolle informatie, want ik herinner me de
heenweg nog maar al te goed. Een aantal trucks overvol mannen, vrouwen en kinderen
die urenlang achterin staan om op de plaats van bestemming aan te komen. Iedereen is
wagenziek bij aankomst. Het meemaken van het festival betekent ook hooguit een paar
uurtjes slapen op de keiharde grond, weinig gelegenheid tot wassen en je ondanks je
mooie kleren vooral vies en moe voelen. Maar bijzonder is en blijft het!

Er is zoveel niet verteld, er is zoveel niet gedaan of anders gegaan, er is zoveel om mee
verder te gaan en er is ook weer zoveel om te verwerken. Ik kan alleen maar hopen dat
onze bijdrage aan het onderwijs van de kinderen een positieve werking heeft op hun
ontwikkeling, want daar doen we het tenslotte voor…

