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Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de resultaten van SOS, in samenwerking met de
Donders Foundation. In april hebben we een bezoek aan Sumba gebracht, dat voornamelijk in het
teken stond van de afronding van de activiteiten van SOS; de Donders Foundation zet het werk voort
en gaat het gebouw zelfstandig exploiteren onder de naam BITARA. Wij waren aanwezig bij de
launching van deze nieuwe organisatie. Een goed moment om terug te kijken en vooruit te blikken.

Overdracht
Tijdens het bezoek vond onder meer de overdracht van het complex plaats. De renovaties zijn zo
goed als klaar en het resultaat is prachtig. Wij hebben gezien hoe het gebouw de afgelopen jaren is
geëvolueerd tot een bruisend ‘community-center’ waar kwetsbare kinderen opgevangen worden, waar
bijeenkomsten gehouden worden, waar koffie, thee, maaltijden en gefilterd water worden verkocht en
waar men elkaar kan ontmoeten in het Zorgcafé, de Kedai Peduli.
Diverse NGO’s uit andere delen van Indonesië huren een kantoor- en slaapruimte bij SOS en werken
samen met de Donders Foundation.

Scholieren en studenten
Bijna alle scholieren en studenten hebben hun opleiding af kunnen ronden. Wij hebben zowel OostSumba als Yogyakarta (Java) bezocht en leuke ontmoetingen gehad met de examenkandidaten.

Programma Schoon Water en Voorlichting Covid-19
Dankzij een buitengewone donatie met een specifiek doel, kunnen wij de Donders Foundation
ondersteunen met een programma waarbij de stafleden wekelijks langs de dorpen gaan voor het
geven van gezondheidsvoorlichting en de verspreiding van schoon water. Voor dit onderdeel blijft
SOS tot eind 2022 actief. Tijdens ons verblijf liepen we een paar dagen mee.

Financiën
De 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 hierboven genoemde
buitengewone donatie.
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
geweest om investeringen te doen in voorzieningen waarmee ter plaatse op Sumba eigen inkomsten
worden gegenereerd die inmiddels hebben geleid 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 reeds aangekondigd bouwen wij onze activiteiten de komende maanden af. Niet dat het werk
klaar is, dat is het nooit, maar het is tijd voor nieuwe wegen. Mede door uw hulp hebben we veel
kunnen doen, en we zijn er ook nog niet. Daarom hopen wij nog een poosje op uw ondersteuning te
mogen rekenen!

Anta Fonds
Helemaal afscheid nemen doen we niet. Er komt een Anta-fonds waarin giften gedaan kunnen worden
ten behoeve van de meest kwetsbaren die opgevangen worden door de Donders Foundation. Hoe dat
er precies uit gaat zien leest u in de volgende nieuwsbrief.

