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Mooi initiatief op Soemba
Onlangs kregen we een email van onderwijzer Lazarus Balla Nggiku. Hij is docent op de
SMP (MULO) van Parai Puluhamu. Met zijn zus Serly was hij voor familiebezoek in
Lulundilu op Soemba. Tijdens dat bezoek sprak hij met evangelist guru David over de
staat van het kerkgebouw. Lazarus schrijft daar het volgende over.
Het houten gebouw heeft een afmeting van 5 meter x 7 meter, zonder cementvloeren en
faciliteiten. Stoelen zijn er niet. Naarmate het gebouw ouder wordt, worden sommige
delen van dit gebouw, zoals rottend hout en bamboe-wanden, opgegeten door termieten.
Het zinken dak lekt. Guru David zei dat hij actie wilde. ‘Ze hadden jarenlang geprobeerd
het gebouw te renoveren. Maar wat
kunnen ze doen? Ze kunnen materialen
verzamelen en bomen kappen om balken
of planken te maken, maar die zijn nog
niet gezaagd omdat ze worstelen met de
brandstofkosten om te zagen’. Lazarus
schrijft dat hij en zijn zus hebben beloofd
deze kerk te helpen. Na terugkomst uit
Lulundilu hebben hij en zijn zus samen
met diverse andere jongeren het initiatief
genomen om een voorstel te doen aan
diverse donateurs. Prijs God, in 2021
hebben diverse donateurs hun steun
betuigd en nu is het ingezamelde bedrag
Rp 20.200.000 [ongeveer € 1.250]. Van dat geld heeft de bouwcommissie [Lazarus,
Serly en de andere jongeren] zo snel mogelijk de benodigde materialen gekocht, zoals
zand, cement, ijzer en beton. Toen de bouwcommissie voor het eerst zei dat hulp zou
worden gezocht bij donateurs was er pessimisme bij de gemeenteleden, omdat hun wel
vaker hulp was toegezegd maar dat niet werd waargemaakt. Maar toen het geld van de
donateurs op de rekening van de commissie stond en we het de gemeente daar gingen
vertellen, was hun hoop nieuw leven ingeblazen. De gemeente ging aan de slag. Maar
niet alles liep van een leien dakje, er waren veel uitdagingen, zoals materialen die niet
geleverd werden door de leverancier door aardverschuivingen veroorzaakt door de storm
[Seroja]. Maar uiteindelijk kwam het materiaal op de locatie.
Het volgende probleem dat werd opgeworpen, was dat geschoolde arbeiders of
geschoolde ambachtslieden niet beschikbaar zijn. Wij jongeren zijn weer langs geweest
om het te bespreken. Toen we daar aankwamen, vroegen we of er gemeenteleden waren
die ooit aan een huis of een verblijfsruimte hadden gewerkt. Ze antwoordden: ‘ja, maar
ze hebben het niet aangedurfd om
aan een gebouw te werken dat zo
groot is’. We reageerden: het
probleem is niet onbekwaamheid,
maar mentaliteit. Morgen gaan we
aan de slag met alle risico's die we
samen delen. We nemen het voor
lief als het gebouw uiteindelijk slecht
is gebouwd. Als we alleen maar
blijven zitten en praten, dan gebeurt
er niks. Na het bezoek begon de
gemeente van de GB Lulundilu haar
werk ijverig en eensgezind.

In juli bevonden de werkzaamheden zich al in de bouwfase van het frame. Toen bleek
plotseling dat het materiaal voor het frame (zoals voor de deurposten) op was. Wij
jongeren werden gebeld door de guru dat daarom het werk was gestopt. Wij
antwoordden 'OK, neem eerst een pauze, we vinden wel een oplossing'. Momenteel
wordt er toch aan het frame gewerkt. En via broeder Yason kreeg de GB Lulundilu enkele
materialen zoals cement, keramiek en zink. Moge God de bouw van het kerkgebouw
blijven begeleiden.
Tot zover Lazarus. Lazarus stuurde op ons verzoek een overzicht van de materialen die
nog aangeschaft moeten worden. Dat gaat ongeveer € 3.800 kosten. Ongeveer tien jaar
geleden hebben we vanuit SOS geld ingezameld voor kerkbouw. Daarvan hebben we nog
over en daarmee gaan we Lulundilu helpen, want de inzet van Lazarus en zijn
bouwcommissie verdient dat wel.
Jaap den Hertog
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