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Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de activiteiten en resultaten van Stichting
Save Our Sumba. Een bezoek aan Sumba zit er voorlopig niet in, maar via internet is er bijna
dagelijks contact waardoor wij de ontwikkelingen kunnen blijven volgen.

In november werd op het platteland het regenseizoen ingeluid, maar deze periode ging gepaard met
extreme weersomstandigheden. Een hevige storm maakte het gemeenschapshuis in Gollu Dapi met
de grond gelijk. Het dorp wil het huis opnieuw opbouwen op het bestaande stenen fundament.

De Donders Foundation werkt ondertussen hard toe naar een zelfstandige voortzetting van de
activiteiten vanaf 1 juli 2022. De renovaties, waardoor samenkomsten en overnachtingen voor grotere
groepen mogelijk zijn, worden zo goed als mogelijk voortgezet en zorgen ook daadwerkelijk voor een
stijgende lijn in de inkomsten uit verhuur.

De aula blijft onverminderd in gebruik voor bijeenkomsten en is gelukkig groot genoeg om dat op
gepaste afstand van elkaar te doen.

Onderwijs
Jaarlijks studeren er studenten af waarvoor SOS financiële zorgplicht draagt. Momenteel ondersteunt
Save Our Sumba de studie van zo’n 20 scholieren en studenten. Iky en Gisel studeren aan de
Landbouw Universiteit in Yogyakarta. Hun resultaten zijn uitstekend, ondanks de omschakeling naar
online colleges volgen. In overleg met de Donders Foundation komen ze voor een periode terug naar
Sumba om na lange tijd hun familie weer te ontmoeten.

De gevolgen van de Corona-pandemie zijn ook op Sumba goed te merken. Arbeidsmigranten keren
terug en hebben geen inkomen meer, scholen proberen steeds meer online te werken en het aantal
besmettingen loopt op. Gemiddeld wordt één op de vijf positief getest op Corona, en dat zijn dan de
geregistreerde gevallen.
De Donders Foundation houdt ondertussen zoveel mogelijk contact met de kinderen in de dorpen;
waar mogelijk kan dat ook online zijn.

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 SOS ondersteunt met financiële noodhulp.
Een paar maanden geleden is Risna door de Donders Foundation opgevangen. Ze was verkracht
door haar stiefbroer en zwanger geraakt. De zaak is inmiddels in behandeling genomen. Op 9 januari
is Risna bevallen van een gezonde dochter, Arunika. Ibu Sulis heeft haar begeleid bij de bevalling. Nu
het kindje er is zal binnenkort het proces tegen de stiefbroer gecontinueerd worden. Risna en Arunika
blijven voorlopig bij SOS wonen.

Financiën
De voorlopige cijfers over het boekjaar 2020 laten zien dat S.O.S. in het afgelopen jaar van u ruim €
8.000 aan donaties mocht ontvangen. Gepaard gaande met bijna € 44.000 aan uitgaven, resulteert
over 2020 een tekort van ca. € 36.000. Dit tekort kon evenwel worden gedekt uit daartoe opgebouwde
reserves.
De afgelopen jaren is immers voorzien in deze reserves om in de eerste plaats te kunnen voldoen aan
de reeds aangegane verplichtingen jegens de kinderen op Sumba. Daarnaast is het hierdoor mogelijk
om investeringen te doen in voorzieningen waarmee ter plaatse op Sumba eigen inkomsten kunnen
worden gegenereerd.
Zo werd voor ruim € 21.000 betaald aan kosten voor school- en studiegeld, eten, huisvesting, kleding,
noodhulp etc. De investeringen in gastenverblijven en vergader-/instructieruimte, sanitair, centrale
eetkamer en keuken, zorgcafé annex winkeltje e.a. bedroegen bijna € 20.000.
De resterende uitgaven van ruim € 3.000 betroffen onder meer kosten voor administratie,
registeraccountant, verzekering, bankkosten en overige.

Donaties
Zoals in de voorgaande nieuwsbrief al gezegd, verwachten wij onze activiteiten tot aan het
afgesproken afscheidsmoment per 1 juli 2022, mede met uw hulp, ongestoord te kunnen voortzetten.
De daartoe benodigde financiële middelen ad jaarlijks ca. € 41.000 kunnen grotendeels uit de nog
resterende reserves worden opgebracht. Echter, uw financiële bijdragen blijven daarbij onontbeerlijk.
Wij hopen op uw ondersteuning te mogen blijven rekenen!

