
MAMA BELGI IN DE BLOEMETJES 

Op 7 maart 2010 werd Marie-
Jeanne 75.  Ook in Flores be-
tekent dit:  feesten. Voor haar 
was het een  verjaardag als alle 
anderen. Maar “haar” kinderen 
en medewerkers dachten er an-
ders over. 

Schitt erend versierde auto’s haal-
den Mama Belgi en haar belang-
rijkste genodigden bij haar thuis 
af. De tocht voerde naar het kin-
dertehuis Maria Stella Maris te 
Nangahure waar Marie-Jeanne 
werd opgewacht door de dans-
groep uit Watublapi. Al dansend 

en zingend, begeleid door de traditi onele trommels, werd ze naar de hoofd-
ingang van het tehuis gebracht. Binnengaan mocht nog niet direct. Eerst moest 
Marie-Jeanne en haar gevolg nog worden “koud gemaakt” zodat de boze gees-
ten zouden verdwijnen. Daarna werd een dankmis opgedragen in een tent die 
speciaal voor deze gelegenheid was opgezet. Onder de 500 aanwezigen: veel 
priesters maar ook verschillende vertegenwoordigers van de overheid. Het 
mooiste was dat deze mis werd opgeluisterd door een koor van medewerkers 
en kinderen uit de kindertehuizen. 

Na de mis was het ti jd voor het buff et waarvoor, zoals bij echte grote Indone-
sische feesten,  een varken geslacht werd. En dan natuurlijk: de traditi onele toe-
spraken. De bupati  (vergelijkbaar met een gouverneur) had belangrijk nieuws: 
hij zal er persoonlijk voor zorgen dat de kindertehuizen jaarlijks een overheids-
toelage van 250 miljoen roepia krijgen (ongeveer 25.000 Euro). De kinder-
tehuizen ontvangen ook eindelijk de rijst waar ze recht op hebben maar in het 
verleden nooit kregen. Na de toespraken: ti jd voor ontspanning. Kinderen uit de 
verschillende tehuizen zongen liedjes en droegen gedichtjes voor. Nadien wer-
den de benen gestrekt, o.a. op het ritme van de rokkotendra, een dans die op 
geen enkel feest mag ontbreken. Jong en oud, bupati  en priester, allen dansten 
mee. 

Het werd dus een prachti ge dag voor onze Mama Belgi, een dag die ook hier in Bel-
gië niet vergeten werd. Velen deden immers een duit in het zakje door te reageren 
op onze mailoproep voor verjaardagswensen voor Mama Belgi. Dit mondde uit 
in een speciale verjaardagspagina op de website. U kan het nog alti jd nalezen op:
 htt p://www.dekinderenvanfl ores.be/data/MAMA75/mama75_2.html

MOSSELEN SMULLEN IS TOCH 
ALTIJD EEN FEEST!

De Noord-Zuid Raad van Zwevegem 
organiseert jaarlijks een mosselfeest. 
Dit jaar was de opbrengst bestemd 
voor onze vereniging. Meer dan 300 
aanwezigen werden verzorgd door 
een vijft igtal vrijwilligers die niet enkel 
aan tafel bedienden maar ook mas-
saal tombolalotjes aan de man/vrouw 
brachten. Dit leverde 3.727 euro op. 
Wij danken allen die aan de organisa-
ti e van die dag hebben meegewerkt 
en natuurlijk de aanwezigen die ons 
hun steun gaven.

WAFELS IN HET PIUS X COLLEGE
Een bezoek aan Flores en Mama Belgi 
laat heel wat mensen niet onberoerd. 
Eenmaal terug in Vlaanderen steken zij 
de handen uit de mouwen om geld in 
te zamelen voor Flores. 

Zo ook Marc en Ilse. Zij organiseerden 
een wafelverkoop in het Pius X Col-
lege en verkochten tweedehandskle-
ding. Met de 1.100 euro die de acti e 
opbracht kunnen in Flores de vele 
mondjes wat beter worden gevoed en 
kan de werking van de tehuizen ge-
fi nancierd worden: het onderhoud van 
de gebouwen, het aanschaff en van 
didacti sch materiaal, het loon van de 
lokale medewerksters... 

Dergelijke initi ati even steken een riem 
onder het hart van Marie-Jeanne en 
haar medewerksters.

Marie-Jeanne heeft  hen via mail 
hartelijk bedankt en wij sluiten ons 
daar graag bij aan.

Aalbeeksesteenweg 94    8500 Kortrijk
Tel. en Fax 056 21 20 90    info@dekinderenvanfl ores.be
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TOCH NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL!

Nog niet zo lang geleden kreeg Marie-Jeanne - 
zo mailde zij naar Ilse en Marc van het Pius X 
College - het bezoek van een grootmoeder en 
haar kleinkind dat net klaar was met de lagere 
school. 

Het meisje wilde heel graag naar de middelbare 
school, maar grootmoeder kon dit niet betalen. 
Het meisje en haar drie broertjes en zusjes wor-
den door hun grootmoeder opgevoed. Ze leven 
van wat een voorschoot land kan opbrengen. 
Het oudste kind gaat niet meer naar school, 
een jonger kindje zit nu in het derde leerjaar en 
het jongste kind zou nu naar de lagere school 
moeten. Financieel kan de grootmoeder dit niet 
aan en daarom kwam ze hulp vragen om het 
meisje te laten studeren. 

Een gedeelte van de opbrengst van de acti e in 
het Pius X College wordt hiervoor gebruikt. (Zie 
vorige pagina)

Tientallen zulke verhalen kunnen worden ver-
teld. Zij illustreren op pakkende wijze én de 
voor ons bijna onbegrijpelijke nood die op 
Flores aanwezig is én de manier waarop jullie 
steun bijdraagt om deze te lenigen. Kinderen, 
en vooral meisjes, een opleiding geven, is één 
van de meest belangrijke elementen om hen op 
weg te helpen naar een toekomst, een toekomst 
waarin zij niet alleen zelf een plaats verwerven 
in de lokale samenleving maar meteen ook als 
voorbeeld dienen om anderen ertoe aan te 
zett en niet bij de pakken te blijven zitt en, maar 
de hand zelf aan de ploeg te slaan. Figuurlijk, 
maar vaak ook lett erlijk. 

WAT DOET U MET 0,50 EURO PER DAG?

“Primo mangare, deinde fi losofare”. Eerst ons 
buikje vullen en dan zullen wij wel aan andere 
dingen denken. Deze verbasterde Italiaanse 
uitdrukking onderstreept dat ook op Flores ge-
zonde voeding een prioriteit is en dat derhalve 
een belangrijk deel van het budget hier naartoe 
gaat.

Maandelijks zijn er een 300-tal mondjes die in 
de kindertehuizen moeten gevoed worden. Dit 
zijn zowel de kinderen, als hun begeleidsters. In 
de tehuizen wordt een uitgebalanceerde voed-
ing gegeven: voldoende groenten en vlees/vis. 
Omdat het de zwakke en zieke kinderen zijn 
die er verblijven moet extra aandacht aan hun 
voeding worden besteed. 

Eén kind van 3 maalti jden per dag  voorzien kost  0,50 Euro. Per 
maand bedraagt dit 15 Euro per persoon. Dit lijkt niet veel maar 
voor 300 mensen bedraagt dit 4.500 Euro per maand. Met de 
opbrengst van bv. het mosselfeest in Zwevegem kunnen dus 
slechts 25 dagen eten worden bekosti gd. (Zie vorige pagina)

BEKIJK HET OOK EENS IN KLEUR

De gift en, de opbrengsten van evenementen, het geld voor de fi -
nanciële adopti es, allemaal middelen die bestemd zijn om de 
kinderen op Flores een betere toekomst te verzekeren. Daar-
om houdt de vereniging de administrati eve kosten in België zo 
laag mogelijk. Het uitgeven en verzenden van een nieuwsbrief 
kost geld, geld dat anders en beter besteed kan worden zonder 
te korten op het verstrekken van informati e aan de gulle gevers. 

Daarom een oproep aan U, geachte lezer. Kan U leven zonder een 
in zwart-wit afgedrukte versie van onze nieuwsbrief? Lijkt het U 
misschien zelfs nog leuker om een electronische versie te ont-
vangen? Laat ons dit weten door een mailtje te zenden naar:
info@dekinderenvanfl ores.be. De kleurfoto’s doen wij er dan graag bij.

      Bart Colson       



      Bart Colson       

      Bart Colson        

EEN MULTIFUNCTIONEEL HUIS 
IN 2011?

Zelfs in Vlaanderen is bouwen, naast 
een dure, vaak ook een hachelijke on-
derneming.  Vergunningen die op zich 
laten wachten, de installateur van de 
verwarming die niet ti jdig komt opda-
gen... Herkenbaar ?

Flores maakt hierop geen uitzonde-
ring. De aankoop van het hout voor 
het dak was een eerste probleem. 
De juiste soort was niet beschik-
baar, dus maar wachten. Schade aan 
het tehuis in Wairii noodzaakte een 
herschikking van het budget waar-
door de afwerking van het multi func-
ti oneel huis uitgesteld werd.

Toch hopen we dat het multi func-
ti oneel huis in 2011 in dienst kan geno-
men worden. Verschillende acti viteiten 
zullen er in samengebracht worden.

Vooreerst zal de administrati e van 
Marie-Jeanne er onderdak vinden. Het 
maandelijks overleg met de verant-
woordelijken van elk tehuis zal er door-
gaan. Cursussen over voeding, gezond-
heid, wassen en naaien, het kweken 
van groenten... zullen in het multi func-
ti oneel huis worden georganiseerd. 
Tenslott e zijn er, voor diegenen die 
ver weg wonen, enkele logeerkamers 
voorzien.

De eerste fase van dit project werd 
gefi nancierd door de provincie West-
Vlaanderen, waarvoor onze dank. 

WORDT ÉÉN VAN DEZE OOK JOUW KIND?

Wij realiseren ons dat niet iedereen sti pt elk jaar informati e over “hun “ kind 
ontvangt. Wij vragen hiervoor uw begrip omdat fi nanciële adopti es, zo nodig, 
soms administrati ef toch zo moeilijk lopen.

De uitbetaling van het adopti egeld geschiedt om de 3 maanden. Eenmaal per 
jaar wordt op zulke dag een foto van het kind genomen. De families ti jdig verwit-
ti gen is echter een andere zaak. Telefoon, laat staan GSM, is een luxe die in vele 
dorpen onbekend is. Daarom worden de juiste data van de uitbetaling doorge-
geven via een bericht in de kerk. 95% van de fi nancieel geadopteerde kinderen 
wonen terug thuis, na een kort of langer verblijf in één van de kindertehuizen. 
En thuis betekent soms één dagreis van het kindertehuis. Daardoor kan de fami-
lie er niet alti jd op het afgesproken ti jdsti p zijn: het bericht bereikt hen te laat, 
de wegen zijn onbegaanbaar wegens een storm... En dan is het voor het gezin 
wachten op de volgende dag van uitbetaling, of zelf naar de hoofdzetel in Mau-
mere reizen om daar het geld op te halen. Het is dus niet verwonderlijk dat de 
mensen niet alti jd aanwezig zijn als de jaarlijkse foto en de update van de fi che 
van de kinderen wordt gemaakt. Natuurlijk kunnen wij dit anders organiseren. 
Maar daar hangt een prijskaartje aan vast en wij vinden dat de middelen in 
de eerste plaats moeten aangewend worden om de kinderen te ondersteunen. 
Daarom blijven wij hopen dat veel mensen bereid zijn en blijven om 84 Euro per 
jaar te besteden. Dit kleine bedrag maakt immers veel verschil in hun leven. 

Wij ontvangen graag en met dank uw aanmelding voor een fi nancië-
le adopti e op het secretariaat.  U kan zich ook inschrijven via de website:
www.dekinderenvanfl ores.be  Links klikken op “uw hulp” en dan naar “fi nan-
ciële adopti e” gaan. Daar kan U het inschrijvingsformulier downloaden en dan 
per mail (info@dekinderenvanfl ores.be) aan ons bezorgen. 

De lotgenootjes van Ignas zullen U dankbaar zijn. (zie volgende pagina)

MARIE-JEANNE KOMT OP BEZOEK

Marie-Jeanne is van plan om in januari 2011 een 2-tal maanden naar België te 
komen. In Zwevegen en in Sint-Truiden zullen wij telkens een acti viteit orga-
niseren waarop zij aanwezig zal zijn. Een unieke gelegenheid voor elk van jullie 
om het reilen en zeilen op Flores uit de eerste hand te vernemen. Haar biedt 
dit de kans om iedereen persoonlijk te danken voor de steun die zij van U allen 
ontvangt. Meer informati e over deze acti viteiten in de volgende nieuwsbrief. 



      Marleen Colson     

      Bart Colson      

IGNAS

Ignas, een kleine  dreumes van 1 jaar 
en 9 maanden, verbleef in het tehuis. 
Hij was nog veel te klein en te zwak - 
hij woog maar 6,5 kg. - en zijn moeder 
Lina kon hem niet verzorgen. Deson-
danks verplichtt e zijn vader het perso-
neel om hem naar huis te laten gaan. 
Het personeel drong herhaaldelijk, 
maar vruchteloos, aan om hem terug 
naar het tehuis te brengen. Omdat 
de fi nanciële hulp geen zoden aan de 
dijk bleek te zett en, werd besloten 
het adopti e-bedrag onder de vorm 
van babyvoeding uit te keren. Na één 
maand werd geëvalueerd of Ignas aan 
gewicht was bijgekomen. Bij te weinig 
groei en indien zijn vader bleef wei-
geren het kind te laten verzorgen in 
het tehuis restt e enkel de uitsluiti ng 
uit het adopti e-project, hoe zwaar en 
moeilijk dergelijke beslissing ook is. 

Gelukkig is Ignas ondertussen terug in 
het kindertehuis en fl oreert hij. Zonder 
de hulp van de adopti e-ouders, die wij 
zeer dankbaar zijn, zou de toekomst 
van de kleine telg er zeker veel minder 
rooskleurig uitzien.  

HOE KAN IK DE KINDEREN VAN 
FLORES STEUNEN?

Naast de gift en die wij met dank aan-
vaarden, zijn er regelmati g mensen die 
ook andere manieren bedenken om de 
werking fi nancieel te ondersteunen.

Sommigen vragen vrienden om de  
geschenken die bij een feest horen te 
vervangen door een gift  aan De Kin-
deren van Flores.

Ook in droevige momenten wordt er 
aan Marie-Jeanne en “haar” kinderen 
gedacht. Bij een overlijden werd aan 
familie en vrienden, op wens van de 
overledene, gevraagd om geen bloe-
men te kopen, maar om te storten voor 
De kinderen van Flores. Wij hopen dat 
het voor deze familie een steun mag 
zijn dat er op Flores een mis werd 
opgedragen uit dankbaarheid en ter 
nagedachtenis van deze overledene.

Niet enkel fi nanciële steun is belang-
rijk én noodzakelijk. Daarnaast herin-
nert dit heel wat mensen aan de pro-
blemen waar de ontwikkelingslanden 
mee kampen. 

Het meewerken aan de oplossing 
ervan kan niet alleen in de schoenen 
van overheden worden geschoven. 
Veel Marie-Jeanne’s blijven van lev-
ensbelang om dicht bij de mensen 
aan hun ontwikkeling te werken. 
En dus ook uw fi nanciële steun.

MARLEEN EN LUC NAAR FLORES

In oktober zullen onze bestuursleden 
Luc en Marleen opnieuw richti ng In-
donesië trekken. De reis bekosti gen ze 
natuurlijk zelf.  Zij zullen enkele dagen 
doorbrengen op Bali, maar de meeste 
ti jd zullen ze te gast zijn op Flores. 

Samen met Marie-Jeanne zal de ana- 
lyse gemaakt worden van de juiste 
noden, zullen enkele projecten verder 
uitgewerkt worden (drinkbaar water 
voor iedereen, gezondheidseducati e, 
verbetering van de educati e,…), zal 
uitgedocterd worden hoe de werking 
in de toekomst nog verder kan ver-
beteren en hoe de opvolging van de 
fi nanciële adopti es effi  ciënter en ef-
fecti ever kan georganiseerd worden.

Uiteraard zullen Marleen en Luc jullie 
hier verslag over uitbrengen.

Bestuursleden: Bart Colson, Jan Colson, Claudine Everaert-Vermoortel, Tursen Ringston,
dr. Marleen Colson, Luc Graindourze, Lilian Eilers, dr. Freddy Colson

Rekeningen: De kinderen van Flores vzw 001-5330006-29
Met fi scaal att est: Konti nenten Kortrijk 000-0718676-03

met de vermelding ‘Nati vitas Flores’


