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Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de activiteiten en resultaten van Stichting
Save Our Sumba. Onlangs hebben de bestuursleden Anton Robers en Clara Rullmann een bezoek
aan Sumba gebracht. Het was in alle opzichten een zeer positief verblijf!

Met samenwerkingspartner de Donders Foundation is de voortgang van ons 5-jarenplan besproken
zoals opgesteld in juli 2017, met als doel een zelfstandige voortzetting van de activiteiten vanaf 1 juli
2022. Daartoe worden momenteel renovaties uitgevoerd, zodat samenkomsten en overnachtingen
voor grotere groepen maogelijk zijn, en waaruit inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Inmiddels heeft ook de lokale overheid de weg gevonden naar de mooie koele aula en worden er
regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Educatie
Jaarlijks studeren er studenten af waarvoor SOS financiële zorgplicht draagt. Momenteel ondersteunt
Save Our Sumba de studie van zo’n 30 scholieren en studenten. Sesil Reigno verzorgt als staflid van
de Donders Foundation alle updates over de SOS activiteiten en regelt de betalingen ter plaatse.

Op weg naar Sumba hebben Anton en Clara de studentes Iki en Gisel bezocht die medio 2018 vanuit
Sumba naar Yogyakarta (Java) zijn gegaan en sindsdien studeren aan de landbouwhogeschool.
Eenmaal afgestudeerd gaan ze hun kennis inzetten op Sumba. De kans die ze hebben gekregen om
verder te studeren benutten en het is prachtig om hen te horen vertellen over hun toekomstplannen.

Noodhulp
Kinderen die slachtoffer zijn van uithuwelijking, verkrachting of mishandeling kunnen worden
opgevangen in het SOS-gebouw en er verblijven zolang dat nodig is. Waar mogelijk wordt een
gerechtelijke procedure in gang gezet om recht te doen aan de situatie van het kind. De staf van de
Donders Foundation begeleidt deze procedures en S.O.S. ondersteunt met financiële noodhulp.

Nieuwe contacten
In 2019 zijn er nieuwe contacten gelegd tussen Sumba en Nederland. Zowel de landbouwhogeschool
Van Hall Larenstein in Leeuwarden als de Klafa-cacaofabriek in Achlum hebben kennisgemaakt met
pater Mike en het werk van de Donders Foundation. Komende tijd wordt gekeken in hoeverre deze
partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Te denken valt aan kwaliteitsonderzoek van het water,
uitwisseling van kennis en ervaring op landbouwgebied en cacaoproductie. Er is een mooie eerste
stap gezet! Met veel dank aan Leo Groendijk, Koos Oosterhaven en Jan Klaver.

Financiën
In afgeronde cijfers ontving S.O.S. het afgelopen jaar van u bijna € 9.000 aan donaties. De uitgaven
bedroegen evenwel zo’n € 60.000 waarmee het totale tekort dus uitkwam op ca. € 51.000. Dit tekort
werd geheel gedekt uit de beschikbare reserves van S.O.S.
Waaraan werden de uitgaven besteed?
Ten eerste aan de kinderen op Sumba waarvoor S.O.S. zorgplicht draagt. Aan kosten voor school- en
studiegeld, eten, huisvesting, kleding, noodhulp etc. werd omstreeks € 43.000 betaald.
Daarnaast heeft S.O.S. € 15.000 uit de opgebouwde reserves geïnvesteerd in gebouwde
voorzieningen die er op zijn gericht om ter plaatse inkomsten te genereren. Daarbij te denken aan
enkele gastenverblijven, adequaat sanitair, verbeterde centrale kookgelegenheid, vergaderruimte,
productenverkoop etc.
Tenslotte bedroegen de interne kosten van S.O.S. iets meer dan € 2.000, dat zijnde uitgaven aan
boekhouding, accountant, verzekering en bankkosten.

De periode tot 1 juli 2022, vergt nog aanzienlijke, doch naar het zich laat aanzien, mede met uw hulp,
haalbare inspanningen. Allereerst beoogt S.O.S. voortzetting en afronding van de educatie van de 30
scholieren en studenten die we momenteel financiëel ondersteunen. Daarnaast zijn nog afrondende
investeringen in gebouw en voorzieningen gepland.
Beide typen doelen vergen gezamenlijk een jaarlijkse uitgave van IDR 600 miljoen resp. ca. € 41.000.
Bij de stand van alleen onze huidige reserves gaat dat niet geheel lukken.

Donaties
Uw gezamenlijke donaties van omstreeks € 10.000 jaarlijks zijn heel hard nodig om de komende
periode tot juli 2022 goed door te komen en de beoogde zelfredzaamheid ter plaatse te verankeren.
Wij blijven daarom tot die tijd graag een dringend beroep doen op uw ondersteuning.

