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De kop is er al weer af, de eerste week zit erop, mijn tijdelijke huisje is ingericht en van
een jetlag was deze keer amper sprake. Als ik op Sumba aankom val ik midden in een
vergadering van de Donders-staf en dat komt goed uit, want ik heb 40 Save-our-Sumba
t-shirts in mijn tas en die kan ik gelijk gaan uitdelen. Ook is het fijn de hele groep
bijelkaar te zien, want het is de bedoeling om samen met de staf kampungs te bezoeken.
Er wordt bij de activiteiten voor de kinderen veel gezongen, maar dat zijn al een paar
jaar dezelfde liedjesen het wordt tijd voor nieuw materiaal. Dus ben ik in de pen
geklommen en heb van oorsprong friese peuterliedjes vertaald in zowel het indonesisch
als het engels en vervolgens ingezongen bij de tapes die Peter destijds gemaakt heeft. En
nu maar hopen dat de liedjes in de smaak vallen…
Het weerzien met de kinderen in het tehuis is altijd weer leuk en ik wordt bijgepraat
over de komende veranderingen. De drie oudsten zijn klaar met de middelbare school
en vertrekken binnenkort naar Yogyakarta om daar te gaan studeren. Daarmee dunt de
groep kinderen aardig uit en in overleg met pater Mike en ibu Sulis van de Dondersfoundation komen er geen nieuwe kinderen meer bij die hier regulier gaan wonen. De
opvang die het tehuis biedt zal voor noodopvang zijn en het gebouw heeft zo
langzamerhand een goede regiofunctie. Er worden trainingen gegeven en activiteiten
georganiseerd voor grotere groepen tegelijk die hier dan ook kunnen overnachten. Dat
betekent wel de nodige voorbereiding als er weer een groep komt overnachten en in
dergelijke gevallen helpen de kinderen geweldig mee. Er worden lekkere hapjes
gemaakt en zelfs extra bedden in elkaar getimmerd, waarbij ook de dames de zaag ter
hand nemen!

De eerste dagen gaan op aan plannen en bespreken. In totaal sponsort Save Our Sumba
zo’n dertig scholieren en studenten, die daarmee de kans krijgen die anders voor hen
niet mogelijk zou zijn. Maar dat zijn niet altijd succesverhalen; soms gaat het goed
mis…Een student die al vergevorderd was op de lerarenopleiding heeft zijn jongere
zusje zwanger gemaakt. Het meisje is onlangs bevallen van een zoontje, vooralsnog lijkt
het kindje gezond. De jongen die dit op zijn geweten heeft, zit momenteel in de
gevangenis…weg studie…weg toekomst…Dan is het ook fijn om te horen dat een paar
hele goeie studenten dit jaar zullen afstuderen op Java en terugkomen op Sumba om hun
kennis hier in te zetten. Daar doen we het voor!
En dan wordt het tijd om in kampung GolluDapi de meegebrachte liedjes voor het eerst
uit te proberen. GolluDapi is een kampung waar ze me goed kennen en dus zit ik eerst
een poos met de vrouwen bij te kletsen. Van lieverlee komen er steeds meer vrouwen en
kinderen aanzetten en de liedjes gaan er in als koek, en niet alleen bij de kinderen. De
volwassenen doen even hard mee!

De bomaanslagen in Surabaya zijn hier momenteel het gesprek van de dag. En daarom
wordt er vanuit de Donders Foundation een spontane actie op touw gezet in de vorm
van een bijeenkomst op een groot veld, waarbij honderd kaarsjes worden aangestoken
voor de slachtoffers van de bomaanslag. Er wordt gezongen en gesproken en ik zing een
nieuw gemaakte tekst op een bestaand nummer, deels in het indonesisch, deels in het
engels. Het voelt goed allemaal…
En de volgende dag staat kampung Mali Iha op de planning, in het Kodi district. Vlak
voordat ik bij Emmy achterop de brommer wil stappen horen we ineens gegil en een
enorm kabaal. Er is een truck over de kop geslagen en deze beland benden in de berm.
Er komen allerlei mensen aangerend maar veel actie is er niet. Gelukkig klimmen een
paar mannen dan toch naar beneden om de chauffeur uit zijn benarde positie te

bevrijden en ik ren naar binnen om Sulis te bellen en te vragen of zij de politie wil bellen.
Als ik terugkom hoor ik dat de chauffeur inmiddels richting ziekenhuis is en dat hij
zwaar beschonken achter het stuur zat. Veel meer is er dan niet meer te doen en dus
gaan Emmy en ik op weg naar Mali Iha. Het heeft geregend en als we de asfaltweg afgaan
komen we ineens op een spekgladde modderweg uit en we gaan al vrij snel onderuit. Er
komen allerlei mensen omheen staan die ons aanstaren en aanraken maar verder geen
hand uitsteken om Emmy’s brommer op te rapen. Ze lijken meer in de ban van de
modder op mijn arm…De schade valt uiteindelijk mee, ben blij met mijn helm want die
heeft toch aardig de grond aangetikt. Onder de modder, met de schrik in de benen en
een beetje hoofdpijn begin ik te zingen met de kinderen. Het is wederom een feestje en
het doet me de slippartij snel vergeten. De kinderen weten van geen ophouden en
krijgen na afloop een beker kolak, een zoete soep, heerlijk!!
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De dagen zijn flink gevuld en vliegen voorbij. Ondertussen ben ik al in veel kampungs
geweest en ervaar daarbij enorme verschillen. Soms zijn het grote groepen kinderen die
meedoen aan de aktiviteiten en is het niveau heel goed. Dan wordt er gezongen dat het
een lieve lust is en bruist het aan allen kanten. Soms zit ik ook ineens voor een klein
groepje verlegen kinderen die amper een woord bahasa Indonesia spreken en alleen de
lokale taal machtig zijn. Gelukkig zijn er tutors aanwezig die dan kunnen helpen met
vertalen en uiteindelijk eindigt het altijd weer in veel vrolijkheid. De tutors nemen de
liedjes over zodat ze er ook zelf mee aan de slag kunnen, want dat is de bedoeling.
Nieuwe liedjes, nieuwe input.

In de programma’s met de kinderen wordt regelmatig aandacht besteed aan
persoonlijke hygiëne, zij het zeer basic. De kinderen leren handen wassen,
tandenpoetsen en nagels knippen. Ouders leren het hun kinderen van nature niet,
eenvoudigweg omdat ze het zelf ook niet geleerd hebben. Hygiëne is in de kampungs
vaak ver te zoeken, en je hoeft er maar één keer naar de wc (of wat daar voor doorgaat)
geweest te zijn om te begrijpen waarom het een belangrijk onderwerp is. Een bijpassend
liedje is een leuke spelvorm om het steeds weer onder de aandacht te brengen en
ondertussen zingt iedereen het hier zo’n beetje, tot en met Om Son, de chauffeur, aan
toe. Ouders en andere dorpsbewoners komen maar al te graag kijken als er iets nieuws
gebeurt en steevast probeer ik hen mee te laten doen. Als het lukt is het hilariteit alom,
vooral als oudere mannen en vrouwen meedoen met het tandenpoets-liedje. De tanden
die het klimmen der jaren overleefd hebben zijn vaak helemaal bruin van het kauwen
van de sirih-pinang. Helaas zijn de gebitten van de kinderen vaak ook al aangetast door
een hoge consumptie van suiker en amper tandenpoetsen. Dat probleem los je niet
zomaar op met een liedje..

Een kampung waar Save Our Sumba een extra band mee heeft is kampung GolluDapi.
Twee jaar geleden hebben we daar een gemeenschapshuis gefaciliteerd, wat goed
gebruikt wordt voor dorpsvergaderingen en andere activiteiten. Ook daar is het zingen
geblazen met de kleuters en krijgen ze twee ochtenden in de week een simpele vorm van
onderwijs. De bewoners van de kampung leren hoe ze organische mest moeten maken,
en ook hoe je op een natuurlijke wijze ongedierte kunt bestrijden. Door bijvoorbeeld
bloemen te planten rondom je groententuin kun je rupsen op je groenten voorkomen;
die trekken naar de bloemen toe. En laat ik daar nu net een liedje over hebben: een rode
roos die heerlijk ruikt en waar een vlinder op afkomt die de roos een kusje geeft…

Ook de kinderen die in het tehuis wonen leren om gewassen te verbouwen. Op zondag
wordt er onder leiding van opa Bambang een paar uur in de tuin van de Donders
Foundation gewerkt terwijl pater Mike de nieuwe cacao-aanplant water geeft.

Ondertussen maken de bewoners van Sumba Barat Daya zich op voor de komende
bupati verkiezingen. Een bupati is een districtshoofd die voor vier jaar gekozen wordt.
De vorige verkiezingen kan ik me nog goed herinneren..er is met de uitslag gesjoemeld
en de hele periode ging gepaard met grote onrust en vechtpartijen. Sumba Barat Daya
heeft vier jaar lang moeten dealen met een bupati die je kunt vergelijken met Donald
Trump. De bupati die destijds aan de kant gezet is, is nu weer in de race, en het zou de
bewoners van dit district ten goede komen als hij inderdaad gekozen wordt.
Fingers crossed….
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’s Ochtends vroeg naar Gollu Dapi lopen betekent even alleen zijn, even genieten van het
in verhouding frisse weer en de prachtige ochtendzon. Het eerste deel langs de kant van
de weg is het minst leuk; allert zijn op het achteropkomend verkeer is opdracht nummer
één. Het is de bedoeling dat je met het verkeer meeloopt, wat ik trouw doe maar niet
begrijp. Ik wil liever zien wat er zich achter mijn rug afspeelt en met welke snelheid en
lading de brommers en auto’s op mij af komen. Opdracht twee is geduldig blijven
reageren op alle opmerkingen die je krijgt als wandelende buitenlander, want dat is een
dubbele handicap. Gelukkig kan ik na een poosje linksaf slaan en de hoofdweg achter me
laten. De weg naar Gollu Dapi is sinds kort geasfalteerd, dat wil zeggen, de eerste 500
meter. Daarna is het nog steeds een ellendige weg vol stenen en kuilen en in het
regenseizoen bijna niet begaanbaar met een brommer door de taaie en spekgladde
modder; ook als het droog is gaat lopen op dit deel sneller dan met de brommer. Daarom
alleen al ga ik liever lopend, iets wat iedereen maar gek blijft vinden... Hoe dichter ik bij
GolluDapi kom hoe meer kinderstemmen me roepen vanuit de huizen: “Selamat pagi ibu
Clara” en daarna komen ze achter me aangerend. Ik wordt vaak overweldigd door de
sfeer, de kinderstemmen, het gekeuvel dat uit de hutten komt, een statige kerbouw in de

ochtendzon, de vrouwen die water halen bij het tappunt en de groentes die ik her en der
in de tuinen bij de huizen zie groeien. Er is echt wel vooruitgang te zien in de
leefomstandigheden hier..

Het idyllische plaatje heeft een keerzijde want het valt me telkens weer op dat kinderen
elkaar gemakkelijk slaan.. Helaas weten ze vaak niet beter en krijgen ze het voorbeeld
van hun ouders en ook van de onderwijzers op school…jaja…. Er is weinig geduld, er
wordt veel geschreeuwd en kinderen krijgen niet de tijd en kans om zich te uiten. Ze
moeten doen wat hun gezegd wordt, ouders (vaders) zijn de baas en hebben altijd gelijk.
Er is te vaak maar weinig echte aandacht voor en toezicht op de kinderen en structuur in
hun bestaan krijgen ze niet mee. Rust, regelmaat en reinheid...ik kom het hier weinig
tegen…elkaars haar ‘uitluizen’ is de realiteit van de dag…

Een jongetje wat niet mee wil doen met de groep krijgt van zijn moeder genadeloos op
zijn kop en loopt kwaad weg. Zijn broertjes doen wel mee en moeder vertelt dat de
jongen boos is omdat zijn vader verdwenen is. De moeder is nog maar 24 jaar en heeft 4
kinderen. Het is ook om boos van te worden en ik deel mijn gedachten met de moeder,
die daarna gelukkig anders reageert op haar zoontje. Uiteindelijk schuift hij steeds een
beetje dichterbij tot hij voorzichtig mee gaat zingen en zelfs een beetje gaat lachen. Het
maakt me blij…

De verantwoordelijkheid die de ouders voor hun kinderen voelen laat veel te wensen
over. Kinderen krijgen is geen keuze, die komen gewoon en als een ander voor ze wil
zorgen is dat ook goed, dan kost het ook geen geld meer. Teveel kinderen gaan niet naar
school en teveel ouders zien het ook niet als prioriteit. Het regelen van een geschikte
huwelijkskandidaat, de bruidsschat en het vee wat geofferd dient te worden bij de
begrafenissen zijn allemaal zaken die vóórgaan.

Het zingen met de kinderen is echt leuk, maar als ik zie waar de vandaan komen en hoe
er met hen omgegaan wordt, kan ik ook heel verdrietig worden. Het leven is hard hier,
ondanks de zonneschijn en de lachende gezichten. De liedjes geven aanleiding en
mogelijkheid bepaalde onderwerpen aan te snijden, te fantaseren en zelf dingen te
bedenken. Ervaren om eens even helemaal stil te zijn en te luisteren naar
omgevingsgeluiden, zachtjes te praten, rustig te worden en niet bang hoeven te zijn dat
je het ‘verkeerde’ antwoord geeft en uitgelachen wordt. Ik kan er deze weken een heel
klein beginnetje mee maken en hopen dat de tutors het oppikken en voortzetten.

De statige kerbouw die mij ontroert in de warme kleuren van de zon wacht
waarschijnlijk net als zijn vele soortgenoten een droevig lot. Bij een rituele begrafenis
zal hij ten prooi vallen en onder gedans en gejoel wreed de dood ingejaagd worden. In
de auto op weg naar een dorp in midden-Sumba zie ik er weer eentje liggen; het ritueel
heeft zich net voltrokken vlak langs de kant van de weg en het dode dier ligt met een
opengereten hals te bloeden in de plotseling niet meer zo vriendelijke zonneschijn. De
dode die betreurd wordt is net als de kerbouw het slachtoffer van onderlinge wreedheid
engedood met mogelijk dezelfde messen als de kerbouw

Ondertussen staan 3 meiden op het punt om voor het eerst van hun leven van het eiland
af te gaan. Ze gaan verder studeren in Yogyakarta en de stap is enorm. Onder
begeleiding van een staflid van Donders wordt er een rekening voor hen geopend bij de
bank. Een grote eerste stap naar echte zelfstandigheid.
En in het gebouw vinden trainingen en bijeenkomsten plaats waardoor er regelmatig
grote groepen mensen ontvangen worden. Een markante dag was een bijeenkomst van
een groot aantal Rato’s (priesters) van het inheemse Marapu-geloof. Een groep mensen
die de oorspronkelijke wijsheden van het eiland kent en die zich, mede dankzij de
inspanningen van de Donders Foundation, onderling steeds beter gaat organiseren en
steeds meer erkenning krijgt, ook bij de overheid. De Rato’s laten zich graag
fotograferen en de dag is meer dan kleurrijk!

Er is zelfs een gezamenlijk ‘kerkgebouw’ in gebruik genomen door de Marapu en de
katholieke gemeenschap; een prachtige grot die me doet denken aan de schoonheid van
de Sagrada Familia in Barcelona, maar waar geen mensenhanden aan te pas gekomen
zijn, behalve de trap er naartoe.. De mooiste kerk die ik ooit gezien heb en die
traditioneel geopend is!
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In een aantal opzichten is het aftellen begonnen.. nog twee nachtjes en dan staat Peter
voor mijn neus en gaat hij voor het eerst Sumba proeven. Dat wordt een nieuwe
ervaring voor ons allebei! Omdat zijn bezoek maar kort zal zijn begint daarmee ook het
aftellen naar de terugreis. En zoals altijd begin ik spontaan te watertanden bij de
gedachte aan een bruine boterham met hollandse kaas en een lekkere bak yoghurt!
Het is ook aftellen geblazen naar de verkiezing van een nieuwe bupati (districtsleider) in
Sumba Barat Daya. De afgelopen tijd zijn er veel campagnes geweest die gepaard zijn
gegaan met de nodige tamtam, volgeladen trucks met joelende mensen, veel vlaggen en
nog veel meer politie. De vorige verkiezingen zijn erg onrustig en gewelddadig verlopen

en zo zou het wel weer eens kunnen gaan. Al met al dus niet verstandig om de kampungs
in te gaan. Maar gelukkig staat er nog een bezoek in de planning aan Lenang in Sumba
Tengah, een ander district, waardoor we de verkiezingsstrijd een beetje kunnen
ontlopen.

Drie meiden zijn afgelopen week ‘op kamers’ gegaan in Yogya, om daar te gaan studeren.
Voor hen is dit een ongekend grote stap. Als baby zijn ze alledrie afgeleverd bij een
‘weeshuis’ waarmee hun respectievelijke ouders afstand van hen hebben gedaan. Als
pubers zijn ze hier in de asrama komen wonen en is er weer contact met de ouders,
waarvan ze niet wisten dat ze die hadden. Hun doel is nu om na hun studie terug te gaan
naar Sumba en hun jongere broertjes en zusjes te helpen bij hun schoolopleiding. Voor
het eerst naar een ander eiland, voor het eerst naar een grote stad, voor het eerst op een
roltrap, voor het eerst een eigen mobiele telefoon, voor het eerst in een vliegtuig, voor
het eerst in de wijde wereld.
En hun ouders? Die gaan een varken grootbrengen waarvan de opbrengst bestemd is
voor de studie van hun kinderen…

Het zingen in de kampungs gaat onverminderd door en ik heb daardoor nog geen
zandkorreltje strand of golfje zee gezien. Is Sumba eigenlijk wel een eiland?
Met name de kampungs in Kodi maken iedere keer weer indruk op me. Prachtige
kinderen die opgroeien in een ruige omgeving, vrouwen die er op jonge leeftijd al oud en
afgeleefd uitzien na het baren van veel kinderen en die bevrucht zijn door mannen met
donkere, felle blikken en met grote parangs (messen). Een leven met geweld en
armoede. Welke toekomst gaan deze kinderen tegemoet en hoe oud zijn de meisjes
straks als ze moeten trouwen en zelf kinderen gaan krijgen? Pubermoeders zijn geen
uitzondering…

Wat is het dan goed om daarnaast ook de vooruitgang te ervaren in een kampung als
Dikira. Het dorp is nu zelfvoorzienend, alle gewassen worden organisch verbouwd en
het land wordt geïrrigeerd door een waterpomp die in de nabijgelegen rivier geplaatst
is. De kinderen zijn schoon, de vrouwen zijn mondig en de kokosnoten zijn heerlijk!

De scholen hebben vakantie, de scholieren die we sponsoren zijn weer een jaartje
dichter bij een diploma en een aantal studenten studeert binnenkort af. Het kleine
steentje dat we vanuit Nederland bij kunnen dragen heeft hopelijk een positieve
uitwerking op hun leven en hun toekomst.

Terwijl hier op de binnenplaats door de stafleden van Donders vakkundig een
buitenkeuken getimmerd wordt van restmaterialen om grotere groepen mensen te
kunnen bedienen, blader ik door mijn aantekeningen en bedenk me dat ik steeds maar
een fractie beschrijf van wat ik hier ervaar. Daar moet ik toch nog eens iets aan doen…En
telkens schieten me nieuwe onderwerpen voor liedjes te binnen. Er is behoefte aan
dergelijk materiaal en niet alleen op Sumba heb ik wel begrepen. Kortom, er liggen
mooie nieuwe uitdagingen te wachten!

