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GOED NIEUWS

Wat gaat de tijd snel! Binnenkort viert de stichting Howu-Howu haar 15e verjaardag!

Al die tijd hebben we samen met u als donateur heel veel kinderen op Siberut en Nias onderwijs
kunnen laten volgen. Velen hebben hun studie op de middelbare school af kunnen ronden met
een diploma! Dit jaar zijn dat er 413! Wat gaan zij ermee doen? Veertig procent van de afge-
studeerden heeft de eilanden verlaten; zij zijn op zoek naar werk op Sumatra en Java. Dertig
procent blijft op Nias om door te studeren en te werken; de overigen zijn getrouwd en blijven bij
hun ouders wonen, vooral de nog jonge mensen. Zij hebben vaak nog geen activiteit gevonden
waarop ze zich richten.

De stichting is met hulp van een aantal
donateurs een programma gestart om de
gezondheidszorg te ontwikkelen. Vier meisjes
en één jongen hebben een opleiding gevolgd
aan hoger beroepsopleiding voor
verpleegkunde te Medan. Deze opleiding
duurt drie jaar . Alle studenten hebben hun
diploma gehaald en zijn terug gegaan naar
hun eigen dorp om in de overheidsklinieken
te werken. Ze geven daar informatie over
allerlei ziektes en richten zich daarbij vooral
op zwangere vrouwen, baby’s en kinderen.

Een jongen van Siberut heeft zijn studie economie aan de universiteit van Padang afgerond. We
hopen dat hij nu voor zichzelf en anderen kan zorgen .

We bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan deze successen heel hartelijk. Zonder de
bijdrage van donateurs zou dit niet mogelijk zijn geweest.

We hebben wel grote zorgen, omdat het aantal donateurs afneemt, terwijl nog veel kinderen op de
beide eilanden van hulp afhankelijk zijn. Vorig jaar konden we in Nias nog 286 kinderen steunen,
dit jaar nog maar 54! Op Siberut waren dat 96 kinderen, nu nog maar 60!

We hebben uw steun hard nodig!

Dank, ook namens de kinderen van Siberut en Nias.

M. Bulolo.
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Vanuit Bungus op Sumatra , kwamen we na een nacht varen met de grote ijzeren boot aan op
Siberut. Vanaf Bungus, dat dicht bij Padang ligt, vaart deze boot elke week op donderdag avond
naar Siberut en op vrijdag avond weer terug. Deze boot is een hele grote verbetering in
vergelijking met de houten boot, die soms wel dan weer niet gaat. Ook kan deze boot auto’s
vervoeren. En niet onbelangrijk is dat deze boot een stuk veiliger aanvoelt komt; hij kraakt in ieder
geval niet zo onheilspellend als de oude houten boot.

Het was alweer drie jaar geleden dat wij op Siberut waren geweest. En iedere keer dat ik aankom
vallen mij de grote veranderingen op. De betonnen weg is uitgebreid. Het mag eigenlijk niet de
naam weg hebben, want het is meer een betonnen pad waar een auto op kan rijden, Passeren
wordt al heel moeilijk. Met hulp van iedereen lukt het wel, zoals zoveel zaken in Indonesië gaan,
palan palan, gewoon rustig aan.

Natuurlijk werd ik samen met mijn kinderen Suni en Legen en Bibian( bestuurslid) met haar
kinderen door Herman, vergezeld door zijn broers, opgehaald. Dit is altijd wel weer een bijzonder
moment. Wij zijn nog druk bezig onze bagage bij elkaar te zoeken en opeens staan ze voor je
neus. Elke keer is er weer die verbazing hoe groot de kinderen nu weer zijn geworden.

Samen met de bagage in een klein busje op weg naar het huis, dat ligt op hetzelfde stuk land
waar de asramas gebouwd zijn. Ik was wel heel erg benieuwd hoe het eruit zou zien. Onderweg
viel me op dat naast veel meer brommertjes er ook meer auto’s reden op de betonnen weg.

Aangekomen bij het stuk land lag daar een pad van beton een 1.20 m. breed tot helemaal achterin
ongeveer 100m lang!
Dit was de afgelopen weken aangelegd onderleiding van Herman. Zo’n pad is noodzakelijk
aangezien de grond erg zacht is. Aan de huizen werd nog hard gewerkt, de elektriciteit werd
aangelegd, de trapjes werden gebouwd en de keukens achter elk huis waren nog in aanbouw.
Naast elk huis was al een waterput, maar ook heeft elk huis ook een eigen waterreservoir.



Aan het einde van het complex ver weg van de straat zijn de toiletten en de kamer mandis,
badkamers, helemaal betegeld en er was zelfs een gewone zit wc, de andere wc zijn de bekende
franse; de hang wc. Om en rond de huizen stonden aardig wat struiken en bananen bomen en
ananas en tarot, dit geeft een mooie indruk en gelukkig ook aardig wat eten. Elke ochtend aten we
banaan en elke keer was die weer anders klaar gemaakt!
Ik was erg verrast om te zien dat het sanitair er goed uit ziet, met name omdat hier straks zo’n 45
kinderen rondlopen, Dit heb ik op Siberut dan ook niet eerder gezien, maar dit hebben wij zo echt
gewild. Ook waren er al een paar kinderen die nu nog bij oma wonen maar die straks in een van
de huizen gaan wonen.Zij hielpen zoveel mogelijk mee.

Herman vertelde ons het verhaal dat zo’n twee weken geleden een van die jongens huilend voor
hem stond omdat hij geen plekje om te wonen had aangezien zijn vader geen € 10,- per maand
kan betalen voor een kosthuis. Hij wil heel erg graag naar school. Zijn vader had echter niet mee
geholpen met de bouw van de asramas. Ddit is echter wel een van de eisen die wij gesteld
hebben. De ouders moeten mee helpen met de bouw en onderhoud van de asramas, ook al is het
maar voor een dag. Gelukkig voor hem had Herman nog een klus. De vader heeft het dak boven
de luxe wcpot kunnen maken

Na 2 dagen gingen we het binnenland in naar het dorp Sallappak, Herman’s geboorte dorp, om
natuurlijk de familie te zien en om de bruiloft van Marianti, de jongste zus van Herman, te regelen.

De bruiloftstoet gaat door het dorp

Deze tocht duurt zo’n 4 à 5 uur in een kano, als het water niet te laag is. Zo’n half uur voor
aankomst wordt ik door mijn zwager uit de kano uitgezet en moest ik samen met een nichtje gaan
lopen. Ik probeer nog enig protest te maken door te zeggen dat ik niet de goede schoenen aan
heb maar nee dat zou allemaal goed komen. Dat was dus ook zo, want zo’n 20 meter van de
oever af lag een betonnen pad! Wat is dat dan, riep ik verwonderd uit. Wel dat is de nieuwe weg
naar Muara Siberut, de kust plaats. Al lopend tussen de cacao plantages komen we na een half
uur uiteindelijk in Sallappak aan. Ook dit is weer zo’n verschijnsel hoe snel de ontwikkeling gaat:
met dit pad, weg zijn ze al een tijd bezig en elk jaar komt er meer pad,weg bij en waarschijnlijk
over een jaar of 4à 6 zal de weg af zijn en dan zal er nog meer gaan veranderen. Het is geen
highway maar het vervoer zal wel veranderen i.p.v. over de rivier zal het over deze weg gaan.

Ook het verbouwen van cacao is een nieuwe ontwikkeling. Veel Mentawaiers verbouwen nu
cacao en houden er geen varkens meer, deze combinatie gaat namelijk niet samen. Dit heeft veel
invloed op de voorbereidingen van de traditionele ceremonies waar varkens vlees een belangrijk
onderdeel is. Neem alleen al een bruiloft: die door de mannelijke kant betaald wordt. De traditie
vereist dat er aan de familie van de bruid enige varkens betaald worden. Maar dat wordt heel



moeilijk en heel kostbaar als er geen varkens zijn. Eigenlijk is een huwelijk dan onmogelijk. Nu
wordt er altijd wel weer een oplossing gevonden voor zo’n dilemma, zoals geen traditioneel
huwelijk meer. Maar dit betekent wel dat veel oude tradities verloren gaan .

Het varken wordt omhoog gehouden
zodat de medicijnman en ouders met in
hun armen de laatst geboren kinderen
onder het varken kunnen doorlopen. Zo
worden deze jongste kinderen ge-
zegend met een rijke toekomst en dus
veel varkens.

Na het 1ste deel van de bruiloft van
Hermans zus zijn we weer terug gegaan
naar Maillepett waar de laatste hand
was gelegd aan de huizen, de trapjes
waren af, de keukens waren af: beton
gestort en betegeld.
Nu moest nog het officiële deel komen
namelijk de inwijding van de huizen, dit
is uiteindelijk door drie medicijn mannen
gedaan. Samen met het laatste deel
van de bruiloft werd de inwijding gedaan
van de huizen, er waren wel 200
mensen bij aanwezig! Een groot feest!

Na drie weken Siberut ging onze reis weer verder, eerst zijn we naar Padang gegaan samen
met de toezichthouder Anni, om in het bijzijn van Hermans zwager, de regels van de asrama op
te stellen. Hier hebben we twee dagen over gedaan. We hebben met vier mensen hierover
nagedacht. Eerst verzameld wat in andere asrama’s ook gebruikelijk is en aan de hand hiervan
en een pakket van regels vast gesteld, je moet dan ook aan alles denken. Neem het bezoek van
ouders of wat als een kind ziek wordt of wat als een kind zich niet aan de regels houdt etc.In het
geval van ziekte hebben we een potje van rond de €100,-. Dit kan gebruikt worden om naar een
dokter te gaan, als de ziekte langer aanhoudt dan moeten de ouders het kind komen ophalen.
Het potje vullen we altijd aan tot € 100,-.

Best moeilijk om weer naar Nederland te gaan.Maar het project is juist bedoeld om door de
plaatselijke bevolking uitgevoerd te worden. Komende zomer zal ik gaan bekijken hoe het
allemaal loopt.

Lydia Schroder



OPBRENGST KETTINGBRIEF

VORIG JAAR HEEFT DE STICHTING DE VOLGENDE KETTINGBRIEF VERSPREID.

Geachte lezer.

Stichting Howu-Howu vraagt uw aandacht voor het volgende: maandag 25 oktober heeft een
aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden zo’n twintig kilometer onder de zeebodem
van Sumatra. De aardbeving voltrok zich langs de breuklijn die ook de aardbeving veroorzaakte
die in december 2004 een gigantische tsunami met zich meebracht. Na de beving van maandag
sloeg een drie meter hoge golf honderden huizen weg op Pagai en Silabu, twee van de
dunbevolkte Mentawai-eilanden, onderdeel van de provincie West-Sumatra. Er zijn veel
slachtoffers, rond de 300 doden en 400 vermisten.

Wij hebben naar aanleiding van deze ketting brief een bedrag van € 2400 mogen ont-
vangen, dit geld is in twee gedeeltes overgemaakt. Het eerste gedeelte zo’n € 1300 hebben we
vrij direct na de tsunami kunnen over maken en is ook gebruikt voor eerste hulp en voor het
bouwen van huizen. Het resterende bedrag is later gestuurd en wordt gebruikt voor studenten van
Pagai en Silabu, die ouders hebben verloren bij deze tsunami, zodat zij toch nog hun studie
kunnen afmaken.

Nooddorp

STEUN HOWU-HOWU , UW DONATIE WORDT DIRECT BENUT!
Stichting Howu-Howu Girorekening: 76.53.180
Mereveldlaan 49 Bankrekening: 40.85.13.497
3454 CB de Meern e-mail: info@howu-howu.org
030-2730737 website: www.howu-howu.org

http://www.howu-howu.org/

