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Save our Sumba 

 

 

 

Momenteel bevindt Clara Rullman zich in Sumba, Indonesië voor de stichting Save our 

Sumba. Clara is via via met de stichting in aanraking gekomen en is sinds twee jaar 

voorzitter. In 2011 is zij voor het eerst naar Sumba gereisd en sindsdien gaat ze er in ieder 

geval twee keer per jaar naartoe. Save Our Sumba is een onafhankelijke en kleinschalige 

Nederlandse stichting die uitsluitend met vrijwilligers werkt. 95% van de gedoneerde gelden 

wordt direct aan ons doel besteed. Verder ondersteunt Save Our Sumba de bevolking bij de 

opbouw naar een menswaardig en zelfstandig bestaan: children helping children, people 

helping people, Sumba helping Sumba. 



 

Ze investeren in onderwijs, voorlichting, educatie en gezondheidszorg. Samenwerking, eigen 

verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en mondigheid zijn voor hen hierbij de 

uitgangspunten.  

Ze werken niet vanuit politieke, religieuze of economische belangen en respecteren de 

cultuur, adat (gebruiken) en religie op Sumba. 

 

Sumba werkt samen met Yayasan Sosial Donders, een goed gestructureerde en 

transparante Sumbanese stichting (www.dondersfoundation.org). Met hen delen ze het doel 

en uitgangspunten 

en geven daar zodoende gezamenlijk richting aan in de vorm van enkele projecten. Yayasan 

Sosial Donders begeleidt de lokale bevolking vakkundig en bevlogen, met respect voor en 

kennis van de Sumbanese cultuur. 

 

Sinds vrijdag 5 februari is Clara weer op Sumba, deze keer voor 3 maanden. Clara stuurt de 

leden van de Jeugdclub af en toe een verhaal vanuit Sumba over haar belevenissen, want 

de Jeugdclub wil graag de opbrengsten van de Voorjaarsfair op 1 april aanstaande! Om een 

beetje te weten te komen waar dit geld naartoe zal gaan, krijgen we wat verhalen van Clara 

toegestuurd. Bij de foto’s kun je passages lezen uit die verhalen. Zo hebben ook jullie een 

beeld van Sumba en waar jullie uiteraard massaal voor gaan inkopen op de Voorjaarsfair, 1 

april vanaf 19:00 uur in Skerne Wibe! 

 



 

“Eind april moet er een muziekvoorstelling staan (noem het een musical). Het repetitieproces 

is tevens bedoeld om bekendheid te geven aan het educatiecentrum bij de scholen in de 

omgeving. De eerste dag op de asrama gaat op aan het bijkletsen met de kinderen en het 

uitpakken van de kadootjes. Ben benieuwd of de tulpenbollen het gaan doen in de tuin. De 

tuin is zo langzamerhand de “Garden of Eden” , gewassen als mais, aubergines, cacao en 

lombok tieren er welig en ook de passievrucht is ‘goed op stoom’." 

 



 

 

"Het klimaat is ook hier in de war; de regentijd heeft lang op zich laten wachten, maar is nu wel 

begonnen. Het is rond de 30 graden, heel vochtig en klam. Gelukkig heb ik een ‘heerlijke’ dikke 

synthetische deken gekregen, dus koud zal ik het nooit hebben ’s nachts…” 

 



 

 

"Gisteren zijn we weer in Dikira geweest en daar gaat het goed met de verbouw van de rijst, 

dankzij de waterpomp. Maar op veel plaatsen dreigt de oogst niet goed te gaan door het te 

lang uitblijven van de regen. Met doorweekte schoenen van de grote plassen water in Dikira, 

en na een glijpartij in het donker bij de wc, weet ik weer helemaal dat er de komende tijd van 

álles kan gebeuren en dat alles altijd anders loopt dan je van te voren denkt. Prachtig!" 

 

"Het tehuis van Save Our Sumba is een prima plek om een poosje te wonen. We lachen en zingen he



el wat af!Er wordt druk in de tuin gewerkt eniedereen helpt mee met de verzorging van Anta, het kindje

 van Linda. Linda gaat weer naar school en maakt het goed. Ze is erg verlegen en teruggetrokken ma

ar kruipt langzaam uit haar schulp Anta heeft in november malaria gehad en heeft in coma gelegen. Z

e is er wonderwel weer bovenop gekomen en maakt het naar omstandigheden goed. Maar het is n me

er een zorgenkindje dan voorheen. Ze wordt begin april 2 jaar, maar is minimaal een jaar achter in haa

r ontwikkeling." 

 





 

Linda met kindje Anta 

  

 

Iedereen is gek op baby Anta 

 

"Een paar dagen daarvoor ben ik weer in het gemeenschapshuis in kampung Gollu Dapi geweest. Het 

is een project van Save Our Sumba, en het is eind september feestelijk geopend. Het was prachtig om 

daar bij te kunnen zijn en ook geweldig om te zien hoe er 60 kleuters staan te zingen. Iedere zaterdag 

is er les in handen wassen, tanden poetsen en krijgen ze melk. Er zullen nog meer activiteiten 

ontwikkeld worden maar daarvoor moet er eerst gewerkt worden aan de toegang tot water en 

elektriciteit. Er is inmiddels weer een tappunt voor water maar dat is niet genoeg voor het bewerken 

van het land. Momenteel is het regentijd en is er genoeg hemelwater, maar 8 maanden per jaar is het 

te droog. Save our Sumba is bezig met een aanvraag om water en elektriciteit voor Gollu Dapi te 



realiseren." 

 

 

Kinderen in het Gemeensschapshuis Gollu Dapi 

  



 

Zingen en springen! 



 

Nog meer zingen :-) 

  



 

"Hoofd schouder knie en teen" wordt ook geoefend! 



 

 

Overleg bij de watertoren in Dikira 

 

"En dan tot slot het verhaal van Agatha en haar zusjes. Ik ontmoet haar in kampung Wee kokora, 

tijdens een werkbezoek. Agatha is 16 jaar en zorgt al 4 jaar voor haar twee jongere zusjes. De ouders 

zijn uit geldgebrek vertrokken. De vader naar Kalimantan en moeder naar een eiland. Er wordt wel 

regelmatig wat geld gestuurd, maar er is verder geen contact meer, noch familie in de buurt waar ze 

op terug kunnen vallen. In het dorp wordt er gelukkig wel op ze gelet en draaien ze mee in de 

activiteiten in het dorpshuis.. 

 

Ik loop mee naar het hutje van gevlochten bamboe waar de meisjes wonen en blijf maar glimlachen. 

Maar ik kan wel janken… 



Voor zulke kinderen is gewoon geen vangnet. Nog diezelfde avond besluiten we dat deze drie meisjes 

opgevangen kunnen worden in de asrama, als ze dat zelf ook willen. 

Agatha moet dit jaar examen doen en zo komt er voor haar ook wat rust. Voor zulke kinderen is het 

opvanghuis nog precies bedoeld. Mochten de ouders toch weer eens opduiken. Dan kunnen de 

kinderen altijd weer naar huis."  

 

 

Agatha met zusjes 

 

"Ik word ook getroffen door de blik van een prachtig en erg bijdehand kind. Ze is de jongste van 8 

kinderen die door een tante verzorgd worden. De vader is vier jaar geleden overleden en de moeder 

afgelopen najaar. Het hutje waarin ze wonen is opgetrokken uit zinken platen zonder ramen. Ook 

deze mensen kunnen we ondersteunen bij het schoolgeld." 



 



 



Weesmeisje 

  



 



Tante met het meisje 

  

 

Het hutje waar ze met zijn 9en wonen 

 

 



 

Bewoners van Wee Limbu 

 

Zo.. een prachtig verhaal en zo kunnen we allemaal een goed beeld krijgen van de stichting van Clara 

en hun activiteiten en doelen en vooral, voor welke mensen en kinderen ze dit doen. Van het ene dorp 

voor het andere dorp zouden we hier iets kleins (voor hun iets groots) in kunnen betekenen en 

massaal de Voorjaarsfair van de Jeugdclub bezoeken om hier uitgaven te doen aan leuke dingetjes 

gemaakt door ónze kinderen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan diverse voorzieningen voor 

de kinderen daar.  

We zien jullie allemaal graag 1 april! En dat is geen grap!  
 


