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In verband met een sprinkhanenplaag en de gevolgen van de corona-pandemie, is
het Fonds Corona Landbouwhulp opgericht. U hebt er geld in gestort en daarvan is
gegeven aan Soemba. Daar is men aan de slag gegaan, zie de digiNBr juni 2021.
Nu een aangenaam vervolg daarop.

Ondernemerschap in Wula en Mangili
Bij deze gelegenheid wil ik informeren over de voortgang van het Fonds Corona
Landbouwhulp dat met hulp via SOS is opgericht in april 2020 in de Vrije Kerken van
Wulla en Mangili.
Nadat de totale som was verdeeld in Rp 2.000.000 per gezinshoofd, begonnen we te
werken op onze verschillende gebieden in het bedrijfsleven: het maken en verkopen van
kleden (weefsector), landbouw, een handeltje vanuit een kiosk enz.
Door de tijd heen tot nu toe, ben ik eropuit gegaan om de bedrijvigheden te bezoeken
zowel in Mangili als in Wulla. En ik mocht constateren dat er successen worden behaald
door verschillende familiehoofden. Helaas zijn er niet alleen maar successen.

Er is bij het verdelen van het geld afgesproken dat de gezinshoofden regelmatig geld
zullen teruggeven in het Fonds opdat er weer nieuw gezamenlijk kapitaal is. Alle
gezinshoofden die eerder leningen hebben ontvangen, zijn altijd actief om op tijd een
bijdrage terug te betalen. Sommige gezinshoofden hebben nu al de bijdragen betaald die
ze eigenlijk pas in april 2022 moesten betalen.
Bij het zien van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de kerken van Mangili en Wulla,
zijn er veel broeders van de andere kerken binnen ons kerkverband (zoals Kakaha,
Kananggar en Parai Pulu Hamu) die geld van ons willen lenen met als doel een bedrijf op
te bouwen zoals wat er gebeurt in Mangili en Wulla.
Maar helaas...omdat we zelf nog in de ontwikkelingsfase zitten en we nog geen jaar bezig
zijn, hebben we ze niet van dienst kunnen zijn. Het is maar de vraag of we ze sowieso
van dienst kunnen zijn, want de gebieden van Mangili en Wulla zijn zwaar getroffen. We
hebben dus zelf veel behoefte aan bedrijfskapitaal voor herstel van de gezinseconomieën
nadat covid 19 heeft plaatsgevonden.
Daarom, als SOS ook tevreden is over de activiteiten die we momenteel hebben in
Mangili en Wulla, dan hoop ik dat SOS in de toekomst ons kapitaal kan vergroten, zodat
we de broeders in de andere kerken kunnen helpen en ook broeders en zusters buiten de
GGBST opdat Gods Naam altijd verheerlijkt wordt.
En hierbij voeg ik enkele bedrijfsfoto's toe als bewijs van het succes dat we tot nu toe
hebben behaald, zodat SOS de voortgang kan zien.
Stepanus Tay Paranda
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