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Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de activiteiten en resultaten van Stichting
Save Our Sumba. In veel opzichten wordt 2022 een bijzonder jaar, waarin het hopelijk Sumba kunnen
bezoeken. Want dat is door de pandemie al twee jaar niet mogelijk. Ook op Sumba zijn de gevolgen
van de pandemie te merken, zowel medisch als economisch.
Er is via internet veel contact en wij worden op de hoogte gehouden met foto’s, verhalen en verslagen.
Het jaar wordt bijzonder, omdat de Donders Foundation zelfstandig verder zal gaan. Hier is de
afgelopen vijf jaar reeds naar toe gewerkt en nu is het bijna zover. De Stichting Save Our Sumba gaat
zijn laatste jaar in.

Noodhulp
Het jaar 2021 begon met een tsunami die met name het oosten van het eiland raakte. Uit ons
noodhulp-fonds konden we water en voedselpakketten financieren, die dankzij de Donders
Foundation op de goede plek terecht gekomen zijn.

Zelfstandige voortzetting op Sumba
De Donders Foundation werkt ondertussen hard toe naar een zelfstandige voortzetting van de
activiteiten vanaf 1 juli 2022. De verzelfstandiging en de bijbehorende aktes worden vastgelegd bij een
notaris. De overdracht zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. Het gebouw wordt in alle hoeken en
gaten benut en de laatste hand wordt aan de renovaties gelegd. Bijeenkomsten, verhuur van kamers
en kantoorruimtes, productie en verkoop van koffie, thee, maaltijden, en de mogelijkheid om je hart te
luchten in het ‘Zorg Café’ ofwel de ‘Kedai Peduli’ zorgen voor een mooie basis voor de toekomst.
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Scholieren
Ook is er altijd plaats voor kinderen die opvang nodig hebben, om wat voor reden dan ook.
SOS ondersteunt nog tot juli 2022 de schoolgelden van een aantal scholieren en studenten. Met het
oog op de verzelfstandiging is dit aantal studenten de afgelopen jaren niet meer uitgebreid, en de
meesten zullen medio dit jaar dan ook afgestudeerd zijn. De paar studenten die iets langer nodig
hebben om af te studeren krijgen ondersteuning vanuit de middelen die op Sumba zelf gecreëerd zijn.

Programma Schoon Water en Voorlichting Covid-19
Op de valreep van 2021 kwam er vanuit onverwachte hoek een geweldige donatie binnen waarmee
wij de Donders Foundation nog een keer substantieel kunnen ondersteunen. Voor het verspreiden van
schoon water in de dorpen wordt sinds enkele maanden een truck geleased. Een goed initiatief, maar
een maandelijks leasebedrag drukt op de baten. Dankzij deze donatie kan nu de truck aangekocht
worden, alsmede een goede waterfilterinstallatie waarmee het water gefilterd wordt tot drinkwater.
Aan de verspreiding van schoon water wordt een voorlichtingsprogramma over Covid-19 en hygiëne
gekoppeld. Dit programma heeft een looptijd van 12 maanden en kan dankzij het binnengekomen
bedrag gefinancierd worden. Dat betekent dat wij als stichting specifiek voor dit doel na juli 2022 nog
een half jaar actief zullen blijven.

Uitgave boek over de Marapu
Een schrijversteam, samengesteld uit stafleden van de Donders Foundation, heeft ervoor gezorgd dat
er een boek uitgegeven is met verhalen, achtergronden en gebruiken van de Marapu. Welke lessen
zijn er te leren uit dit inheemse geloof en hoe gaan we in harmonie met elkaar om? Het boek is
landelijk uitgegeven en inmiddels te vinden in de bibliotheek van het KITLV in Jakarta, gelieerd aan de
Universiteit van Leiden. Zo krijgt een marginale bevolkingsgroep van een relatief onbekend en arm
eiland als Sumba aandacht en meer bekendheid. En uiteraard is het boek aan de vertellers
uitgedeeld!

Financiën
De voorlopige cijfers over het boekjaar 2021 laten zien dat S.O.S. in het afgelopen jaar van u ruim
€ 7.000 aan donaties mocht ontvangen. Gepaard gaande met bijna € 43.000 aan uitgaven, resulteert
over afgelopen jaar een tekort van ca. € 36.000. Dit tekort kon evenwel worden gedekt uit daartoe
opgebouwde reserves. Deze voorlopige cijfers zijn nog exclusief de al eerder genoemde verrassende
donatie die we op de valreep van 2021 mochten ontvangen.
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 die komend jaar gaan leiden tot een zelfstandige voortzetting.
Zo werd voor ruim € 29.000 betaald aan kosten voor school- en studiegeld, eten, huisvesting, kleding,
noodhulp etc. De investeringen in gastenverblijven en kantoor- en groepsruimtes, sanitair, centrale
eetkamer en keuken, zorgcafé annex winkel e.a. bedroegen bijna € 11.000.
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 van dit jaar, mede met uw hulp, ongestoord te kunnen
voortzetten. De daartoe benodigde financiële middelen ad ca. € 20.000 kunnen grotendeels uit de nog
resterende reserves worden opgebracht. Echter, uw financiële bijdragen blijven daarbij onontbeerlijk.
Wij hopen nog een poosje op uw ondersteuning te mogen blijven rekenen!

