REISVERHAAL SUMBA: 5 – 15 maart 2020
Na een periode van ruim anderhalf jaar is er eindelijk weer tijd en ruimte om naar
Sumba te gaan. De tijd is kort en het gezelschap aangenaam: vriendin en Sumbakenner Petra en penningmeester van Save Our Sumba Anton, die deze reis samen
met zijn dochters Janneke en Annemiek onderneemt.

Rechtstreeks naar Sumba vliegen doen we niet, we maken een korte tussenstop op
Java om een avondje door te brengen met de studentes Gisel en Iki. De eerste keer
dat ik ze ontmoette is 8 jaar geleden, toen ze nog in een weeshuis woonden en hun
ogen net zo leeg waren als hun toekomst. Kort daarop kwamen ze naar SOS en in
de maanden daarna bleek dat ze geen wees waren, maar als baby door hun ouders
afgestaan aan het weeshuis. Met het bereiken van een min of meer huwbare leeftijd
(zo rond hun vijftiende) doken de ouders weer op om de eventuele bruidsschat voor
hun dochters niet mis te lopen. Gelukkig wist de Donders Foundation de ouders op
andere gedachten te brengen en werd er ingestemd met een studie in plaats van een
huwelijk. Naast het belang dat op Sumba gehecht wordt aan het hebben van familie,
is er ook het onvermogen om verantwoordelijkheid te voelen voor je nageslacht.

De laatste keer dat ik Iki en Gisel ontmoette waren ze hun koffers aan het pakken om
voor het eerst van hun leven Sumba achter zich te laten. En nu, bijna twee jaar later,
zitten er in het restaurant aan de Prawirotaman in Yogyakarta twee prachtige
volwassen meiden die honderuit vertellen over hun nieuwe leven als student aan de
landbouw universiteit en hun plannen voor de toekomst. De studie is interessant,
alhoewel niemand het beter kan uitleggen dan Opa Bambang bij SOS, daar zijn ze
het wel over eens. Ze missen Sumba, ze missen hun familie, en hopen daarom hun
praktijkstage volgend jaar daar te kunnen volgen. En ja, ze gaan na hun studie
definitief terug om te helpen en om hun ouders trots te laten zijn.

Op het moment van dit etentje en dit gesprek, denk ik terug aan een paar maanden
daarvoor, aan de dagen in december dat pater Mike van de Donders Foundation een
bezoek bracht aan Nederland. Er is toen contact gelegd met het Van Hall Instituut, de
landbouwhogeschool in Leeuwarden. Er zijn mogelijkheden van samenwerking
besproken, waarbij een studentenuitwisseling ook ter sprake kwam . Nu ik naast
deze twee dames zit, denk ik onwillekeurig aan die mogelijkheid voor hen, maar het
is te vroeg om dit op tafel te leggen. Achteraf maar goed ook, want de hele wereld
ziet er sinds maart 2020 anders uit en een uitwisseling lijkt momenteel nog ver weg…

Als we de volgende dag op Tambolaka-airport aankomen staan we meteen weer in
de Sumba-stand en is het net of het gisteren was dat we hier waren. De hitte, de
geur, de hoekige mensen, de vele kartonnen doosjes op de bagageband, alles.. Ook
de chauffeur die op me afkomt, m’n naam weet en mijn vraag of hij namens pater
Mike komt bevestigt, voelt als ‘we zijn er weer’.. Helemaal als hij ons vervolgens in
een oude afgeragde auto laat instappen, samen met een onbekende, tandeloze
vrouw, en ik nogmaals vraag of dit wel klopt, en hij nogmaals beaamt dat dat zo is.
En we voelen ons pas écht ‘thuis’ als pater Mike net op tijd zijn hoofd door het
raampje steekt en zegt dat zijn auto ‘dáár’ staat, wijzend naar de vertrouwde roodzwart-witte triton. Lachend switchen we van auto…

Dezelfde avond zitten we meteen in de grote aula met de staf van Donders een
feestje te vieren. De groene t-shirts met het Save Our Sumba-logo staan iedereen
geweldig en de muziek uit het keyboard nodigt ons allemaal uit om heerlijk mee te
brullen.

De mandibakken zitten vol, ons nieuwe bed (met een airco erboven) ziet er prachtig
uit en de opgeknapte keuken en eetkamer die bij de gastenverbijven hoort is spic en
span en uitgerust met een echt koffiezetapparaat en een goedgevulde nieuwe
koelkast. Het zijn de eerste grote resultaten van een uitgebreide renovatie, die voor
voldoende revenuën moet gaan zorgen om het gebouw zelfstandig draaiende te
houden.

In eerste instantie schrok ik een beetje van de ‘bouwput’ bij binnenkomst, maar dat
gevoel ebde snel weg toen ik doorliep naar achteren. De bedrijvigheid, het
enthousiasme en het vele werk wat al was verzet kon alleen maar respect afdwingen.

We hebben vorstelijk geslapen op de nieuwe bedden en genoten van de lekkere filter
sumba-koffie, de lichtbruine boterhammen (yeah!!) en de avocado-juice. We kregen
uitleg over de verbetering van de electriciteit, de aanleg van de nieuwe badkamer bij

de rumah jaga, het uitbreken en –bouwen van de keuken, met een extra dakterras in
aanbouw, de plannen voor het maken van een walbeschoeiing bij de kali naast het
gebouw, de verbeterde gastenkamers, de verplaatsing van de watertoren en de
aanleg van een sceptic-tank en nieuwe riolering.

En last but not least: wifi! Voor het eerst in al die jaren heb ik geen Indonesische
telefoonkaart nodig gehad om te kunnen internetten, maar ging het via de wifi. Ook
het whats-app bellen met Nederland lukte wonderwel!

En uiteraard vergaderen we een dag: pater Mike, Sesil, Anton en ik bespreken alle
Donders-SOS zaken in de lekkere koele aula onder het genot van koffie en gebakken
pisang. Sesil heeft een prima agenda samengesteld en we bespreken met name het
traject voor de komende twee jaar, waarin SOS nog financiële ondersteuning zal
bieden. Daarna moet de coöperatie Donders-Magnifikat voldoende inkomsten
genereren om zelfstandig verder te gaan. Deze inkomsten worden gehaald uit
verhuur van ruimtes, productverkoop, een eigen koffie- en cacaomerk, schoon
drinkwater etc. Tegen de tijd dat de cacaoproductie ook geschikt zal zijn voor de
export is het niet ondenkbaar dat er in de KlaFa-fabriek in Achlum chocola
geproduceerd gaat worden met Sumbanese cacao. Dàt zou mooi zijn!

De voorkant van het gebouw heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan en is nu
vanaf de doorgaande weg veel beter te zien. Bovendien is de overkapping daar
gemaakt in de sumbanese bouwstijl, en ziet het er een stuk vriendelijker uit. Als het
allemaal af is, is iedereen welkom in de ‘Kedai Peduli’, het Zorgcafé, naar een idee
van Petra. Een ontmoetingsplek voor eten en drinken maar vooral ook een plek om
gesprekken aan te gaan met elkaar en vragen te kunnen stellen als er problemen
zijn. Een open huis.

Bij dit korte bezoek hoort natuurlijk ook een ontmoeting met Maria Andriana, de
overbuurvrouw en een inmiddels gepensioneerd journaliste uit Jakarta. Er
verschenen meerdere boeken van haar hand, waarvan de meest recente over het
bescheiden toerisme op Sumba gaat. Samen met haar man Eko runt ze een
eenvoudige airbnb en heeft daardoor vaak buitenlandse gasten over de vloer. In
2018 heb ik haar leren kennen en schreef ze een artikel over mijn muzieklessen in de
kampungs en in haar laatste uitgave heeft ze een indonesische liedtekst van me
gepubliceerd. Ik wil het paadje graag warm houden, omdat ik niet geloof dat de
muzikale kous op Sumba al af is, en we kletsen bij, onder het genot van blauwe
bloemetjes thee.

En natuurlijk gaan we naar Oro Beach, het gouden strand, waar Siska alleen is
achtergebleven nadat haar man Lukas 2 jaar geleden zo plotseling stierf. Lukas en
Siska, die ik de allereeste keer dat ik op Sumba was al leerde kennen, die me
geholpen hebben met de aanleg van de waterleiding in GolluDapi, die me kennis
hebben laten maken met pater Mike, bij wie het leven goed en de verse vis heerlijk
is. En Siska moet door, zonder Lukas en met haar drie dochters. Lukas’ graf staat
achter de keuken en we zitten er voor, we janken erbij en we drinken er eentje op.
Elke keer schiet ik vol op die plek; het blijft een los eindje wat ik nog niet goed heb
kunnen afhechten.

In ganzenpas gaan we met z’n allen naar GolluDapi, het dorp waar SOS een
waterleiding en een gemeenschapshuis faciliteerde en waar we dus al sinds jaren
een band mee hebben. De weg er naar toe is eindelijk helemaal geasfalteerd en dat
is een geweldige gewaarwording! Onderweg komen de kinderen ons al tegemoet. Ze
weten wat we komen doen… Het wordt een feestje en wat kennen ze de liedjes nog
goed! In deze korte periode lukt het om in 4 dorpen te zingen met de kinderen en
Janneke en Annemiek vullen het aan met allerlei spelletjes!

En hoewel het gebouw gerenoveerd wordt, kunnen kinderen die om wat voor reden
dan ook voor kortere of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen, kinderen die er
alleen voor staan en voor wie geen vangnet is, er onverminderd terecht. Deze
opvangmogelijkheid is nog steeds uniek op Sumba en wat is het goed dat het er is!

Het was kort maar krachtig, dit bezoek. We waren net op tijd terug; vlak na onze
thuiskomst was reizen niet meer mogelijk en gingen we in lockdown. Corona heeft
ook Sumba momenteel in de ban, hoewel het aantal gevallen in de hele provincie
zeer beperkt blijft. Het heeft als bijvangst dat er weliswaar veel meer aandacht is voor
het handen wassen, maar een anderhalve meter samenleving of in quarantaine gaan
is onmogelijk. Laten we hopen dat een uitbraak daar uitblijft….

