NIEUWSBRIEF SAVE OUR SUMBA
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de activiteiten en resultaten van Stichting
Save Our Sumba van het afgelopen jaar. Tevens willen we u graag het perspectief van de komende
jaren schetsen.
Over de eerste 11 maanden van 2018 heeft S.O.S. omstreeks € 15.000 aan donaties ontvangen,
terwijl de uitgaven zo’n € 27.000 bedragen. Het tekort van € 12.000 laat zich geheel aanvullen uit de
reserves van de stichting.
De uitgaven werden geheel besteed aan het school- en studiegeld voor 47 kinderen op Sumba waarvan er 3 dit jaar aan een universitaire studie in Yogyakarta zijn begonnen -, alsmede aan de
dagelijkse kosten voor het Educatie- en Opvangcentrum Save our Sumba.

De optiek evenwel is om het educatie- en opvangcentrum in nauwe samenwerking met onze lokale
partnerorganisatie Donders Foundation, binnen enkele jaren geheel zelfredzaam te doen zijn. Om dat
te realiseren zal de komende twee, drie jaren worden geïnvesteerd in voorzieningen die het mogelijk
maken eigen inkomsten op Sumba te genereren. Daarbij gaat het onder meer om de realisatie en
exploitatie van gastenverblijven, voorzieningen om meerdaagse bijeenkomsten te faciliteren,
waterzuivering en waterverkoop, productie en verkoop van tuin- en landbouwproducten. Ook wordt
voorzien in de aanschaf van leer- en lesmateriaal en het oppakken van een counselingprogramma
voor het opvang- en educatiecentrum.

Als eerste uitwerking van dit plan heeft Donders Foundation met door S.O.S. beschikbaar gestelde
financiële middelen, eind 2017, begin 2018 een nieuwe, grote, pondok gebouwd. Daarmee beschikt
het opvangcentrum over een prachtige halfopen, overdekte vergaderruimte waar de kinderen volop
gebruik van maken voor het maken van hun huiswerk of gezellig met elkaar kletsen.
De Donders Foundation heeft deze pondok het afgelopen jaar tevens gebruikt en verhuurd als
vergaderplek voor educatieve en cultureel-maatschappelijke groepsactiviteiten en voor conventies van
internationale NGO’s en gebruikersgroepen van de lokale overheid. Hierdoor was de Donders
Foundation gedurende de eerste 6 maanden van 2018 reeds in staat om omstreeks 25% van alle
lopende uitgaven van onze stichting op Sumba met inkomsten te dekken!

Daarnaast richt onze partnerorganisatie zich met grote energie op het verhogen van de sociale en
maatschappelijke cohesie binnen de gehele regio. Zo heeft zij de afgelopen twee jaar, los van S.O.S.,
een indrukwekkend Cacao Project uitgerold over ruim 25 kampongs. Dit omvat de aanleg bij elk van
deze kampongs van een kleinschalige cacaoplantage waarvan de eerste resultaten zich inmiddels
beginnen af te tekenen. Diverse ouders van kinderen waarvan het onderwijs door SOS werd
gefinancierd, hebben ons laten weten thans grotendeels zelf, dankzij dit cacaoproject, te kunnen
voorzien in het benodigde schoolgeld.
Zo beginnen zowel de gezamenlijke als de separate trajecten elkaar te versterken!

Vooralsnog echter is de ten doel gestelde volledige zelfredzaamheid nog niet bereikt. De komende
paar jaar blijven de activiteiten van SOS op Sumba nog afhankelijk van externe financiële
ondersteuning. Zonder deze steun is het immers niet goed mogelijk om èn te investeren in
voorzieningen die beogen mettertijd uit te monden in zelfredzaamheid èn zorg te dragen voor alle
kinderen die momenteel nog van hulp afhankelijk zijn.

Wij wensen u allen alle goeds toe voor 2019!

