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Inleiding
Mijn bezoek van bijna twee maanden aan
YASAP was dit keer een zeer efficiënte
werkvakantie. Anders dan anders ook, omdat
ik de laatste jaren vaak met gasten bij YASAP
kwam, maar dit keer was ik alleen. Daardoor
was het een heel nuttige vakantie, waarbij ik de
kinderen tijdens hun vakantie dagelijks
meemaakte. Ik heb met de juiste mensen heel
doelgericht en intensief kunnen spreken en
waardevolle nieuwe contacten kunnen leggen.
Bestaande plannen besproken en besluiten
kunnen nemen, zodat ze ook uitgevoerd gaan worden. De uitvoering van de Nieuwe
Manier van werken is ondertussen al in volle gang. Hoe dat zo plotseling mogelijk is
bij YASAP ga ik u aan de hand van de volgende onderwerpen vertellen. * Hoe gaat
het met de kinderen? * Een nieuwe toekomst voor YASAP * Kerk en Synode GMIT
(Foto: Mama Marsa en Brecht)
Hoe gaat het met de kinderen?
De nieuwste foto’s van alle kinderen staan op de site van YASAP. De kinderen
wonen in het kindertehuis maar het is eigenlijk een grote familie/gezin bestaande
uit 1 jongen en 11 meisjes. Allemaal net een beetje anders, gezond vrolijk, je
hoort bijna nooit een onvertogen woord onderling. De één is net wat serieuzer op
school dan de ander maar gemiddeld komen ze allemaal steeds een stapje hoger.
Er was wel ook een probleem wat niet- met wél of niet kunnen te maken heeft-,
maar met geld!
Venli heeft namelijk een studiebeurs van de overheid ontvangen omdat ze boven
gemiddelde gescoord heeft op haar middelbare school. Vanaf januari 2018 is een
eerste deel van de beurs op haar eigen rekening gestort. Met de pinpas kan ze dan
geld halen wanneer ze wil. Die verleiding werd te groot voor haar. Plotseling
waren er veel vriendjes.

Stranduitje met Ibu Brecht en mama Marsa en de kinderen

Ze kwam ineens niet meer op tijd thuis, haar familie
zette haar onder druk dat zij hen ook uit de nodige
financiële problemen moest helpen. Kortom het geld
werd zo´n zware last voor haar dat ze zelfs liever bij
YASAP weg wilde. Dit wisten wij op het nippertje te
voorkomen, doordat wij haar pasje in beslag konden
nemen. Dit is haar redding geweest, want ondertussen
zijn de vriendjes verdwenen en is Venli tot het inzicht
gekomen dat zij alleen succesvol haar studie Biologie
kan afronden als er bij YASAP met haar gekeken wordt
hoe haar geld goed te besteden.

Jolan, Sela, Venli, Frenki en Mery genieten

Venli is de eerste universitaire studente van YASAP
op Timor. Voor YASAP dus belangrijk dat zij
slaagt. Sarah en Maria zijn al eerder met een
universitaire studie verpleegkunde begonnen maar
dat is op Java. Yufim gaat nu ook (op Timor)
beginnen aan de Hogere Hotelschool op universitair
niveau. Deze vier meiden kunnen een mooie
voorbeeldfunctie vervullen voor de jongere meisjes.
En daar raken ze zich langzamerhand van bewust.
De motivatie is er wel, als er zich maar geen nieuwe
stoorzenders(verkeerde vriendjes) voordoen.

Een nieuwe Toekomst voor YASAP in samenwerking met Unicef en PPMT
Met het “nieuwe ”schoolcomité moesten we praten over de onafhankelijkheid van
de kleuterschool. Een langslepend probleem, waar een fris comité plannen voor
had. De school was namelijk één van de scholen geworden die begeleid wordt
door Unicef. Trainingen voor leerkrachten, met een financiële bijdrage ter grootte
van Rp 20.000.000 was een mooi begin, vond men. Alleen is men in Indonesië
niet vrij waaraan je het geld mag uitgeven(er zijn 2 á 3 mogelijkheden), dit ter
voorkoming van corruptie. Ik was het niet eens met gestelde doelen waar we het
geld aan moésten besteden. Ik wilde gaan overleggen met Unicef om tot een
betere bestemming te komen. Dat vindt men niet leuk want zo zou je de “relatie”
met Unicef op het spel kunnen zetten. Je mag niets zeggen over hun (onlogische)
regels. Natuurlijk was ik blij met de steun van Unicef, maar teleurgesteld dat een
heel comité mij wel begreep maar toch niet de moed had te proberen iets nuttigers
met het geld te doen.

Maar gelukkig kwam er vanuit een andere hoek wel een positief geluid! We
gingen op een oriënterend bezoek bij PPMT (pusat pelatihan misi terpadu). Dit
is een trainingscentrum voor organische landbouw. Vanuit de GKY (Gereja
Kristus Yesus)- een Chinese christelijke kerk uit Jakarta. Hun doel is in heel
Indonesië trainingen en voorlichting te geven aan christenen over bedreigingen en
agressieve methoden, waarmee nú sommige radicale Islamitische stromingen op
arme mensen inpraten om hen over te halen moslim te worden. Het PPMT terrein
was een waar eldorado van een gemengd welvarend landbouw bedrijf. Alles
biologisch organisch geteeld en gefokt. Met indrukwekkende gewassen en hokken
met gezonde organisch gevoerde varkens en kippen. Zoiets zie je nergens op
Timor! Bedoeling van PPMT is hun manier van werken zo breed mogelijk uit te
laten waaieren over het hele gebied waar de christelijke kerk op Timor (GMIT)
actief is. En overal trainingen te verzorgen om eenzelfde resultaat te bereiken.

Debby op de kleuterschool

Medewerker en staflid PPMT

Overleg YASAP en PPMT

Debby op cursus bij PPMT

We waren onder de indruk. Debby vroeg hoe zij een
cursus zou kunnen volgen hier. Dat kon samen met een
vicarisgroep van de GMIT in september. Opvallend hoe
welwillend PPMT is om YASAP verder te helpen op de
weg naar onafhankelijkheid en dat zien zij zeker als een
mogelijk perspectief.
We nodigden hen zo snel mogelijk uit onze locatie te
komen bezoeken. De volgende dag waren ze al bij
YASAP! Hun eerste reactie: “Deze YASAP locatie is zeer
potentieel en heeft een strategische ligging!” Later
volgenden nog enkele bezoeken met een team; technische
medewerkers, landbouw deskundigen en zij maakten
schetsen hoe de tuin heringericht zou gaan worden. Hun
leider “de Herder/Gembala” genoemd zei dat het hele
vraagstuk van een onafhankelijke kleuterschool in één
klap opgelost kan worden als het YASAP terrein volledig
op hun manier bewerkt gaat worden. Later kregen we een
uitgewerkt Master Plan, met berekening van de kosten,
die alleszins redelijk was.
Debby gaat de cursus bij PPMT eerst volgen op hun
locatie in Soe en daarna wordt er een driedaagse cursus
gegeven op YASAP locatie aan minimaal 30 mensen uit
ons dorp Noelbaki.

Stagiaires van PPMT bezig in de tuin v YASAP

Daar zijn dan ouders van de kleuterschool bij,
boeren uit de omgeving van het Kindertehuis,
kerkenraadsleden van de GMIT kerk tegenover
ons complex. De training kan heel mooi gegeven
worden in de aula van het kindertehuis. De locatie
met bijbehoren (beamer etc.) liggen als het ware
klaar om gebruikt te worden.

Mijn eigen ervaringen
Na al deze positieve ervaringen kan ik alleen maar
tevreden zijn. Debby is bereid haar man Stef op te
volgen als leidinggevende. Ze wil geen
programmamanager genoemd worden, maar liever
coördinator. Zij heeft een goede kijk op de
kinderen en een goede band met hen. Marsa en zij
werken al 20 jaar samen. Soms zijn zij te
traditioneel, zonder theoretische kennis over
nieuwe landbouw methoden of het efficiënt fokken
van varkens of het houden van kippen als
inkomstenbron. Maar dat kan nú veranderen. Zij
gaat samenwerken met de mensen uit het dorp. Met
de gedemonstreerde werkwijze en de opbrengst van
groenten in de YASAP tuin gaat de organische
methode brede ingang vinden in het dorp Noelbaki.
Noelbaki is al bekend als leverancier van veel
groente aan de nabijgelegen stad Kupang, dus
vandaar ook een erg potentiele doelgroep voor
PPMT. Voor de kleuterschool is Debby al een
drijvende kracht en iedereen in het dorp waardeert
haar zeer om haar rol op de school. Zij is nu ook
zeer gemotiveerd om de samenwerking met PPMT
te laten slagen en wil graag alles leren over de
organische landbouw methode die straks bij
YASAP doorgegeven gaat worden aan het hele
dorp.

Kerk en Synode GMIT Voor het volgen van de vicariscursus
bij PPMT had Debby wel eerst de toestemming van de GMIT
nodig, omdat dit een specifieke cursus alleen voor vicarissen is.
Dit heeft de nodige voeten in de aarde gehad omdat Mery
Kolimon (synode voorzitter GMIT) het wellicht té druk heeft om
te reageren op onze vraag want we hoorden lange tijd niets van
haar. Op het laatst kreeg ik een antwoord waarin Debby haar
deelname eigenlijk afgeraden werd. Dit teleurstellende bericht
hield ik voor mezelf omdat ik Debby niet wilde beïnvloeden in
haar waardering voor Ibu Mery.
Toen ik zelf nog in Noelbaki was, heb ik Debby gezegd dat zij
los van de toestemming van ibu Mery gewoon moest gaan,
omdat zij rechtstreeks uitgenodigd was door de Leider/Gembala
van PPMT, waar YASAP binnenkort een nauwe samenwerking
mee gaat krijgen. Gelukkig is Debby er uit eigen beweging
achteraan gegaan. Ze heeft aan de coördinator van de vicarissen
uitgelegd hoe de relatie van YASAP met PPMT is en met welk
doel zij gevraagd is de cursus zo snel mogelijk (september) te
volgen. Dat veranderde de zaak enigszins en ook ging Debby
persoonlijk nogmaals bevestiging vragen voor haar uitnodiging
bij de PPMT leidinggevende. Het staat je vrij te komen, zeiden
ze. Dat was genoeg voor haar.
Debby besloot te gaan! Want, zegt ze, ik kan en wil de methode
van PPMT helemaal begrijpen, ik kan veel leren! Dit spreekt
van zéér grote moed van Debby, dat zij als een gewone vrouw
haar eigen beslissing neemt in dit geval tegen een heel synode
apparaat. Voor mij heel vreemd dat Mery als synodevoorzitter,
én ook nog steeds als adviseur van YASAP,

Debby Modok

nog altijd niet daadwerkelijk het verschil kan
maken in dit soort eenvoudig lijkende en
voor haar gemakkelijk te ondersteunen
vruchtbare samenwerking van YASAP met
PPMT. Wie wordt daar nou minder van,
vraag je je dan af? PPMT is géén bedreiging
voor de GMIT. Ze hebben zelfs een MU
(Memorandum of Understanding) met de
GMIT. Voor mij is het meer een win-win
situatie die je als synodevoorzitter zeker met
een volmondig ‘’ja’’ zou moeten steunen.
Mijn persoonlijk contact met Mery is ook
nog altijd goed. Haar taak is enorm zwaar,
denk ik, omdat de samenwerking ook met
andere uit de kerk ontstane
organisaties/instituten niet goed is, hoorde
ik, zoals bijvoorbeeld de Christelijke
Universiteit. Erg jammer.

Bij het afronden van deze nieuwsbrief was er op
het terrein van YASAP al van alles veranderd.
De snelle efficiënte aanpak van PPMT is echt zo
inspirerend dat ik hoop dat Mery, én de synode
van de hele GMIT kerk, ooit weer eensgezind de
handschoen gaan oppakken om ook
onafhankelijke initiatieven van buiten (Jakarta)
in de eigen regio van harte te gaan ondersteunen.
Volg het laatste nieuws over de ontwikkelingen
van de kinderen en de organische tuin bij
YASAP op de website.
Brecht Gerbrandy
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Meeste van de kinderen van YASAP in het kindertehuis

