
  

 

 

Beste vrienden van YASAP, 

 

Aanleiding om alweer zo snel na mijn vorige bezoek opnieuw naar Timor te 

gaan had twee redenen waar ik/wij ons zorgen over maakten. Marsa moest 

voor de tweede keer geopereerd worden aan een struma knobbel (nog 

ingekapselde kanker aan de bijschildklier). Verder liepen de spanningen 

gaandeweg verder op door het niet functioneren van het pas aangetreden 

managers echtpaar Ibu Reni en Pak Yusuf.   

In januari vertrok ik weer naar West-Timor. Het was nog niet duidelijk wanneer 

Marsa geopereerd zou worden. De operatie vond plaats 3 dagen na mijn 

aankomst. De operatie verliep goed en het herstel ook. Omdat de schildklier 

verwijderd is, moet Marsa de rest van haar leven medicijnen slikken. Ze 

verbleef één week in het ziekenhuis, daarna verbleef ze nog enkele weken in 

het kindertehuis waar goed voor haar gezorgd werd. In de vierde week na de 

operatie ging Marsa terug naar haar eigen nieuwe huis. Dat was intussen nog 

wat beter afgewerkt en was helemaal klaar toen ik terugging naar Nederland. 

De stress die het eerdere managers echtpaar veroorzaakte bij YASAP had zich 

ook net voordat ik kwam opgelost. Zij hadden zelf al begrepen dat ze niet bij 

YASAP pasten en hebben na de proeftijd zelf besloten dat ze er mee wilden 

stoppen.  Er was ook al, dankzij de vele contacten van onze voorzitter Ibu Dina, 

een nieuwe kandidate Ibu Alit met haar man wonende bij YASAP! Een tweede 

graad theologie studente die al wat ouder is (41 jaar) maar nog op de wachtlijst 

staat om toegelaten te kunnen worden om als vicaris te mogen beginnen. Ibu 

Alit Lola en haar man Pak Theny zijn zeer gemotiveerd om YASAP te helpen 

zelfstandig te worden. Ibu Alit is erg enthousiast en heeft een zeer goede band 

met de kinderen.  Als manager/leidinggevende moet zij de drie onderdelen 

waaruit YASAP bestaat, coördineren en inspireren om ervoor te zorgen dat 

YASAP  uiteindelijk een zelfstandige Stichting wordt. Ze kan dit zeker voor wat 

betreft het leiding geven aan de kinderen van het kindertehuis en de 

leerkrachten van de kleuterschool, voor het onderdeel organische landbouw 

(tuin en sawa) heeft ze minder ervaring. Ga naar www.yasap.nl  

Ook daar is onmiddellijk in voorzien door de vele contacten die Ibu Dina heeft 

als medewerker van het synodekantoor GMIT. Markus Lenupun kwam erbij, 

een zeer enthousiaste dominee! Hij heeft al bewezen veel collega dominees te 

motiveren hun gemeente aan te leren de organische landbouw te stimuleren 

om zo succesvolle agrariërs te worden. Dit fenomeen is nieuw in kerkelijke 

kringen, het “empoweren” van boeren door de kerk om armoede tegen te  
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gaan! En zeker om dat op een 

organische manier te doen is 

speciaal maar deze manier 

ondervindt steeds meer 

belangstelling.  Markus (Max) 

heeft al vele fondsen binnen 

weten te halen. En ook heeft hij 

een breed netwerk van 

afnemers (vriendenkring en 

supermarkten) om de 

producten te verkopen. Hij is 

tijdelijk niet in functie als 

dominee omdat hij ook nog 

parttime studeert. Daarom 

heeft hij tijd om als 

rechterhand van Ibu Alit te 

adviseren voor de planning en 

kan hij werkzaamheden 

monitoren. Zijn functie bij 

YASAP is consultant, dat 

betekent dat hij geen salaris 

krijgt maar in plaats daarvan 

een deel van de opbrengst van 

de tuin.  Yasper is ook nieuw, 

hij is de assistent van Max en 

studeert ‘agro business’. Hij 

werkt en leert voor kost en 

inwoning en een bijdrage in zijn 

collegegeld bij YASAP. Na 

anderhalve maand dienst laat 

hij weten heel tevreden te zijn 

met deze klus en om bij YASAP 

te wonen. Ga naar 

www.yasap.nl  

 

 

 

Aan het eind van mijn verblijf kon ik meer tevreden dan na mijn vorige reis huiswaarts keren als alles qua lock-

downs tenminste nog mogelijk was. Dat lukte wonderwel twee dagen voor de uiteindelijke lock-down van Bali 

airport. De scholen en kerken en veel kantoren gingen ook op Timor allemaal dicht. Vanaf dat moment krijgen 

de kinderen online les en hebben zij daarvoor 3 nieuwe laptops mogen aanschaffen.  De woonsituatie bij YASAP 

is betrekkelijk veilig, ver buiten de stadse drukte.  

En met een zelfvoorzienende tuin kunnen ze het hopelijk in goede gezondheid ook nog lang volhouden.  

Brecht Gerbrandy.                               
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