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Storm, regen en wateroverlast
Vanaf afgelopen dinsdag (30-3) kreeg ik allerlei berichten van Wila Bunga via WhatsApp
over het weer op Soemba en de gevolgen. Hij vertelde onder meer het volgende.
“De afgelopen twee dagen is er regen gevallen op Soemba bij stormachtig weer. De
regen maakt de ene landbouwer duidelijk blij, maar brengt tegelijkertijd ongeluk bij
anderen. Het is spijtig voor de landbouwers die nog net twee maanden lang de
sprinkhanen op hun land hebben gehad, want de storm heeft de volwassen sprinkhanen
in westelijke richting verplaatst. Ze zitten nu niet meer in het oostelijk kustgebied, maar
meer in het midden en westen van Soemba. Al twee dagen lang hebben we stormen en
regen die grote gevolgen hebben. Er zijn overstromingen en brede wateroppervlakten
laten de rijstvelden zinken. Dat gebeurt in en om Wula, Mangili en Melolo, bij het lage
land bij de kust. Delen van de infrastructuur zijn kapot. De vloed was ook een probleem
voor de ‘kustboeren’. Kwekers van zeewier hebben groot verdriet. Langs de kust van
Melolo, Mangili en Baing wordt veel zeewier gekweekt, maar hoge zeegolven en stevige
stromingen hebben de kweek waardeloos gemaakt. En dat terwijl deze boeren nou juist
hun tegenvallende landbouwactiviteiten hebben ingeruild voor het zijn van boer aan zee.
Ook zeeboeren van de kerken van Baing, Wula en Mangili zijn getroffen door het onheil.”
Gisteren (Eerste Paasdag) las ik op nu.nl een bericht over de zware regenval op onder
meer de Kleine Soenda-eilanden. “De autoriteiten zeggen dat het einde van het
noodweer ook nog niet in zicht is. Het Indonesische weerbureau ziet een tropische
cycloon die op de Straat
van Savoe afkomt, die
precies tussen de Kleine
Soenda-eilanden en de
noordkust van Oost-Timor
in ligt. Dat zou nog meer
regen, wind en hoge
golven veroorzaken”.
Later op die dag kreeg ik
bericht van Wila.
“Gezegende Paasdagen.
Vanmorgen was er een
kerkdienst in Parai
Puluhamu. We hebben
gebeden voor onze
broeders en zusters in
Rapu en in Lalindi (zuidkust van Oost-Soemba). We hebben gehoord dat in onze
kerkgebouwen daar geen kerkdienst kon worden gehouden, want die gebouwen staan vol
met water tot aan de ramen. Ook langs de noordkust van Oost-Soemba is het niet veilig
(zie foto van iets landinwaarts)”.
Laten we meeleven met en bidden voor onze broeders en zusters op Oost-Soemba.
Ed van der Vlis
5-4-2021

Algemene informatie over het werk op Soemba is te vinden op www.steun-oost-soemba.nl
ING-rekening NL97 INGB 0001 6872 38 t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan. Graag bij de omschrijving
zetten: zending op Soemba. Doelen zijn bijvoorbeeld: opleidingen tot predikant en tot evangelist en kerkbouw.
ING-rekening NL84 INGB 0001 3143 13 t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan. Graag bij de omschrijving
zetten: ontwikkelingshulp. Doelen zijn bijvoorbeeld: basis- en voortgezet onderwijs en medische zorg.
Wilt u zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief? Stuur een mail naar vandervlised@gmail.com

