Namiddag op naar Sint Damiaan te Wairii
voor de hydrotherapie. Bewegen in het
water, armen en benen die plots veel soepeler zijn dan ’s morgens in de fysiotherapie. Lachen om elkaars onbeholpenheid,
schateren van vreugde door het minder
opgesloten zitten in het eigen lichaam.

Hydrotherapie

Op consultatie bij Mama Belgi

WERKBEZOEK AAN MAMA BELGI
Terugkeren is op de vleugels van verlangen reizen tussen hoop en angst.
Hoop op terug thuiskomen, angst dat herinneringen je bedriegen.
Maar direct na aankomst op de luchthaven van Maumere is er de bevestiging: we zijn terug thuis. Geen protocol, wel een warm welkom. Direct ook een beeld dat we herkennen: Mama Belgi houdt overal en altijd consultatie, al is het als ze op haar familie aan het wachten is.
In volle samenwerking wordt het programma voor ons verblijf op punt
gesteld. Samen met Marie-Jeanne, mama Gracie en Norma, worden de
dagen en de uren gevuld. Schuiven en passen om toch maar alles gedaan te krijgen. Alles wordt in het werk gezet om te zorgen dat er toch
maar voldoende foto- en filmmateriaal is om mee naar België te nemen.
Een greep uit onze belevenissen en emoties:
In Maria Stella Maris, te Nangahure, volgen we een sessie fysiotherapie. Voor ons betekent dit een les in hoe je met weinig middelen, toch
kinderen kunt aansporen tot bewegen, kunt werken aan hun eigenwaarde en hun een doel voor ogen kan geven met hoop op een betere
toekomst. Een puzzel, potloden, een looprek, fietsjes, een ballenbad…,
eenvoudige dingen, maar hier zo belangrijk. Als plots de blinde Helena voor ons “give thanks with a grateful heart” zingt, wordt het contrast tussen hun beperktheid en hun optimisme nog eens extra duidelijk.

Maria Stella Maris heeft ook een kleuterschool. Voor de kleutertjes is het wel heel
speciaal als die grote, witte mensen komen. Ze krijgen meer aandacht, mogen al
eens een spelletje extra spelen en… het
levert gegarandeerd een snoepje en een
ballon op. De leerkrachten zijn ook blij met
de aandacht voor hun werk en de steun en
waardering die zij door ons bezoek krijgen
(of zou het toch eerder komen door de
lolly die zij net als de kinderen krijgen?).
In de mooie speeltuin van Stella Maris
hebben we ook nog een ongedwongen
ontmoeting met enkele van de adoptiekinderen en hun families. Zij geven ons de
boodschap mee om vooral ‘Terimah Kasih’
te zeggen in België: bedankt adoptieouders, dankzij jullie steun kunnen wij voor
ons kind een betere toekomst scheppen.
Assumptio te Wolofeo. Het binnenland, enkel bereikbaar met een vrachtwagen. Eén
plaats naast de chauﬀeur en de rest van
de passagiers vliegt achter in de laadbak.
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Naar het hart van het eiland, een weg tussen
metershoge bamboe, langs prachtige rijstvelden, door de rivierbedding, langs een steile
helling omhoog, een weg die overgaat in een
breed pad. De vrachtwagen is hier echt geen
luxe. Je rijdt door dorpjes waar de kinderen
achter de truck aanlopen, al roepend ‘mister,
mister’ ongeacht of je nu vrouw bent of man,
en als je even terugwuift of roept zijn ze al tevreden. Dorpjes waar honden en kippen wegvluchten, verontwaardigd over het feit dat jij
hun weg durft gebruiken, waar de vrouwen,
gezeten voor hun hut, even opkijken van hun
werk. Je voelt je als een attractie.
We brengen ook een bezoek aan de boerderij.
Hier is er ondertussen een nieuwe activiteit:
olie maken van kokosnoten. Dit is echter een
zeer intensief, langdurig arbeidsproces. Na de
boerderij staat de technische werkplaats op het
programma. Hier worden de houten meubelen,
ramen en deuren voor de verschillende tehuizen gemaakt. Maar hier kunnen ook de mensen
uit de omgeving komen om hun hout te laten
zagen en schaven, alsook kunnen ze hier zelf
meubels bestellen, alles tegen een schappelijke
prijs.
Nog meer dan in de tehuizen waar je de levensverhalen en de problemen van de kinderen wel
hoort, maar waar je vooral lachende snoetjes
ziet, komt de echte confrontatie met de noden
van de mensen op Flores, op het moment dat
we het spreekuur van Mama Belgi mogen bijwonen. En Mama helpt: door het geven van een
zak rijst of wat melkpoeder voor de baby, door
het betalen van het lesgeld van een arme studente die toch verder wil leren, door het opnemen van een van de kinderen in het adoptieproject, het organiseren en bekostigen van een
doktersbezoek… en als het echt niet anders
kan, door het opnemen van het kind in een van
de kindertehuizen. Hulp waar mogelijk is, maar
enkel als het echt nodig is.
Tehuis Watublapi

Ashrama
Het zwaartepunt van ons bezoek ligt in het Ashrama en in Watublapi.
In het Ashrama verblijven 50 meisjes die lager middelbaar volgen
en eigenlijk te ver van school wonen. Voor een klein bedrag, 1,5
euro per maand, vinden ze hier onderdak en opvang. Naast het maken van huiswerk, is er ook aandacht voor andere vaardigheden: koken en bakken, gasten ontvangen, verzorgen van de dieren, handwerk. Net als in de andere tehuizen is er hier ook een kippenstal en
een varkensstal. Hierin huist het liefste varken van Flores: het komt
mooi goedendag zeggen en knuﬀelen als we aan zijn stal staan.
Wij mogen vandaag proefkonijn zijn en worden door de meisjes verwend met een warm avondmaal en een zelfgebakken cake.
We krijgen hier ook een miniconcert. De liedjes leren ons weer
iets meer over de cultuur van deze bevolking. Als afsluiter was er
dan nog moderne muziek en mochten Luc en ik laten zien dat Belgen toch niet zo stijf zijn als ze zich voordoen en dus ook plezier
kunnen maken, wat soms tot grote hilariteit leidde bij de meisjes.
Watublapi is onze verblijfplaats tijdens ons bezoek aan Flores. We logeren in een bamboehuis juist naast Nativitas, het eerste huis dat Mama
Belgi bouwde. Dit is het tehuis waar we het zwaartepunt willen leggen
van onze film. Of het gelukt is… dat weten jullie volgend jaar als de film
klaar is. Het maakt wel dat de kinderen ons hier na enkele dagen goed
kennen, wat fijne taferelen oplevert. Mama, papa, Luc en ik rond de
ontbijttafel, enkele kleine ukkepukken op hun buik liggend in de deuropening, het hoofd op de handen gesteund, de twinkeling van guitigheid
in de ogen, en maar kijken naar die 4 mensen die roti (brood) eten als
ontbijt!! Vertel hier in België maar eens aan de kinderen dat in
de kast ginder een pot Nutella staat die niet wordt opengedaan omdat niemand weet hoe hem te gebruiken.
Ook met de al wat oudere kinderen is er goed contact. Zij leren Engels op school, en de laatste avonden zitten we dan ook
samen buiten en leren van elkaar. Te beginnen met het naar het
Indonesisch vertalen van de Engelse teksten op hun T-shirts.
Toch, al is het contact goed, al is het de derde keer dat we hier komen, we blijven altijd die rare ‘susu’ mamie en papie. Maar juist
in dit mamie en papie, ligt hun dank verscholen, ligt hun eerbied.
Thuiskomen in België is leren leven met heimwee,
is beseﬀen dat je leeft tussen twee werelden, dat
er altijd het verlangen zal zijn naar die andere thuis.

NORMA
Reeds eerder meldden we dat we een eigen contactpersoon voor onze vzw zouden krijgen. Vorig
jaar kwam Norma dan in dienst. Zij heeft haar studies Engels met goed resultaat afgerond en heeft
binnen de stichting Nativitas een aanstelling als
secretaresse. Haar taak: het bijstaan van Mama
Belgi bij de consultaties en notities maken over iedereen die langskomt. Daarnaast verzorgt zij de
intake en de opvolging van de kinderen die in het
Adoprobel project zitten. Zij wordt dan ook onze
contactpersoon wat betreft de financiële adopties.
Dat ze haar werk goed doet, mochten we al ondervinden bij ons bezoek. Zij zorgde dat de gegevens van
de nieuwe kinderen voor ons project direct werden
vertaald. En wat ook belangrijk is, ze is volop bezig met de updates van de adoptiefiles zodat we jullie terug wat
nieuws kunnen bezorgen over jullie adoptiekindjes. Voor de camera vertelde zij haar levensverhaal, en al is Norma
nog maar 24 jaar, het is een verhaal van letterlijk en figuurlijk vallen en opstaan. Zij zat niet enkel voor de camera,
maar stond ook naast ons achter de camera om het nodige vertaalwerk te doen. Wij zijn haar dan ook heel dankbaar voor al het werk dat zij voor ons deed en wij kijken er naar uit om ook vanuit België met haar samen te werken.

Op weg naar Wolofeo
ZULLEN WIJ SAMEN DIT VARKENTJE EVEN WASSEN?
Makkelijker gezegd dan gedaan. Kinderen kansen bieden is geen eenmalig gegeven maar vereist een volgehouden inspanning. Ergens een schooltje neerpoten is relatief eenvoudig. Ervoor zorgen dat het ook kan blijven werken is
een ander verhaal. Dit verhaal kan enkel geschreven worden met de steun
van velen, ook die van U, beste lezer. Uw giften en de financiële adopties blijven noodzakelijk om de duurzaamheid van het Flores-project te verzekeren.

IGNAS
Verschillenden onder u zullen zich hem nog herinneren uit de vorige nieuwsbrief. De kleine
jongen voor wie het leven zo moeilijk begon. Ongewenst door de vader, ondervoed, achter in ontwikkeling. Tijdens ons bezoek aan Wolofeo, zagen we hem terug. Thuis bleef het
moeilijk gaan met een vader die hem niet wou verzorgen en een moeder die de zorg voor
haar man en 4 kinderen, waarvan Ignas dan speciale aandacht nodig had, niet aankon. Na
veel aandringen van de verantwoordelijke van Wolofeo, werd Ignas dan toch terug in het
tehuis opgenomen. Dit maal niet samen met de moeder maar wel met zijn zus die heel goed
voor hem zorgt. Zij draagt hem letterlijk en figuurlijk op handen. Ignas stapt vlijtig rond maar
is nog heel verlegen, zeker naar de grote, witte mensen toe. Als we korter bij komen, verstopt hij zich achter zijn zus, of vlucht in haar armen. Het verhaal van Ignas onderstreept
nog maar eens het belang om de kinderen, eens ze het tehuis verlaten hebben, te blijven
volgen. Ze pas echt los te laten als hun ouders en zijzelf op eigen benen kunnen staan.

FINANCIËLE ADOPTIES VERSUS ALGEMENE HULP
Dankzij de financiële adopties worden vele kinderen geholpen. Voor de meeste van de kinderen betekent het dat zij
naar huis kunnen en in hun gezin opgroeien. Voor enkelen
is het een ondersteuning voor hun voortdurend verblijf in
de tehuizen. Financiële adopties zijn dan ook broodnodig,
maar ook andere steun is nodig. Er is het onderhoud van
de tehuizen, zowel van gebouwen als meubilair, het loon
van de ibu’s (verzorgsters in de tehuizen), het eten voor
de kinderen en de pleegmoeders, de kleding, het schoolgeld en geld voor de schooluniformen van de kinderen die
lange tijd of voor altijd in de tehuizen verblijven, de zorg
voor de gehandicapten,… Ook voor dit alles is er geld nodig.
Mensen kiezen daarnaast ook vlugger voor een adoptie, het
Adoptiekinderen
maakt het geven van hulp immers veel concreter dan een
algemeen geldelijke bijdrage. Maar juist door dit feit loopt het budget voor het dagelijks leven in de tehuizen, achteruit.
Daarnaast is er ook het feit dat de laatste 4 jaar, de prijs voor de financiële adopties niet is gestegen, ondanks de hogere levenskost, ook in Indonesië. Ook hier was er een grote stijging van de kost voor voedsel en
grondstoﬀen, wat zich weer uitte in meer geld dat nodig is voor het dagelijks functioneren van de tehuizen.
Binnen het bestuur, en na overleg met Mama Belgi, is er dan ook beslist om vanaf 2011 de prijs voor de adopties op 9
euro per maand te zetten. Hiervan zal net als nu 7 euro naar het adoptiekind gaan, maar zal er 2 euro gebruikt worden
voor de algemene kosten nodig voor de opvang van de kinderen in de tehuizen en voor het onderhoud van de gebouwen.
Concreet betekent dit dat adopties die vanaf 1/1/2011 gebeuren, direct op 9 euro zullen staan. De aanpassing van
de andere adopties zal geleidelijk lopen, afhankelijk van de startmaand van de adoptie. Om mensen die een doorlopende opdracht hebben bij de bank de kans te geven deze te veranderen, zullen we met de omschakeling pas beginnen vanaf maart. Diegenen die nu al een financiële adoptie hebben, hoeven voorlopig nog niets te doen. Zij krijgen rond
de “verjaardag” van hun adoptie, een brief met de melding van de datum waarop de overschakeling dient te gebeuren.
Hopelijk kan deze beslissing op jullie goedkeuring rekenen.

EVENEMENTEN

Koken in de Ashrama

Het staat nu vast: Mama Belgi komt van 13/1 t.e.m.
20/3/2011 naar België. Om iedereen de kans te geven haar
te
ontmoeten,
zullen
er
twee
activiteiten
plaatsvinden.
Op beide activiteiten zal u de gelegenheid hebben om de film
te zien die Luc en Marleen hebben gemaakt naar aanleiding van
hun bezoek aan Mama Belgi in oktober laatstleden. De film probeert een beeld te schetsen van het dagelijkse leven in de tehuizen.
Op zondag 20 februari zal een ontmoetingsmoment doorgaan in het
Kazelhof te Sint-Truiden. Na de filmvertoning zal er, bij het genot
van koﬃe en taart, mogelijkheid zijn om met Mama Belgi te praten.
Op zondag 13 maart hebben we dan ons “Flores event” in ‘De Foyer’
te Zwevegem. Naast de film, kan men hier ook genieten van een fototentoonstelling door fotograaf Bart Colson die, door zijn beelden, het
leven op Flores schetst. Er zal de mogelijkheid zijn een maaltijd te nuttigen en natuurlijk is er ook hier tijd om met Mama Belgi te praten.
U kan deze data alvast in uw agenda noteren. Meer info en een uitnodiging ontvangt u in januari.
Wij hopen alvast u zeker op een van beide evenementen te ontmoeten.

Het bestuur wenst U allen
een super 2011
Fysiotherapie
De foto’s in deze nieuwsbrief werden gemaakt door Marleen Colson.
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