Weeshuizen, waterprojecten en een briljante studente.
Maar ook: op de rand van de vulkaan, oog in oog met Komodo’s, Florinees vlees en
oorverdovende vliegende honden
Kort reisverslag van Els en Roel Laumans aan Flores.
In mei 2017 hebben wij 12 dagen Flores bezocht. Voor de tweede keer. 10 jaar geleden
hebben wij onze vier weeskinderen ook al eens bezocht en andere projecten van Rupingh.
De reis ging over land (over niet altijd goede wegen) van Maumere naar Labuan Bajo.
We waren heel nieuwsgierig hoe het er nu, tien jaar later, bij staat op Flores en welke
resultaten er zijn geboekt. Onze nieuwsgierigheid werd extra goed bevredigd, omdat we van
het bestuur de vraag kregen om een aantal ‘bestuurstaken’ te verrichten. Zo kregen we vier
concrete opdrachten, waardoor ons een goede kijk in de organisatorische keuken van
Rupingh op Flores werd geboden.
De eerste taak was het tekenen van een contract met een jonge high school studente van
17. Ferliana is ‘the best in class’ en krijgt via Rupingh de mogelijkheid om zes jaar in
Jakarta te gaan studeren, om arts te worden. Het contract behelst regelmatige feedback en
de afspraak dat de student na zes jaar terugkeert naar Flores en daar medisch werk verricht
voor de stichting. Het ondertekenen in bijzijn van schooldirecteur en begeleidende arts was
een ingrijpende gebeurtenis voor iedereen. En uiteraard voor de studente een hoogtepunt.
Vervolgens hebben we, met excel spreadsheets als huiswerk, een school in Maumere
bezocht die een aanvraag deed om, met steun van Rupingh, een internaat te bouwen. Op
deze school zitten kinderen die vaak 5 tot misschien wel 10 kilometer moeten lopen. Blijven
slapen op het internaat is dan een praktische oplossing. Het huidige internaat is veel te
klein, en herbergt alleen maar meisjes die soms wel met z’n drieën een bed delen. De
geplande nieuwbouw is groot en mooi en zorgt er voor dat meer kinderen naar de school
kunnen komen. En dat ook jongens van een internaat gebruik kunnen maken. Onze indruk
was dat het een goed initiatief is. Tegelijkertijd stelden we onszelf vragen over de belangen
van de directeur en de kosten die vrij hoog zijn. Ook vroegen we ons af of dit project de
hoogste prioriteit zou moeten hebben. En of samenwerking met andere stichtingen tot de
mogelijkheden behoort. Een lastige klus voor het bestuur, al die vragen. Na het bezoek aan
de school hebben we de timmerwerkplaats en boerderij bezocht. Ook gesponsord door de
stichting. Hiermee is de stichting wat meer zelfverdienend en ontstaan er werkplekken voor
de weeskinderen. En kunnen zo wat roepies worden bijverdiend. We hebben deze projecten
bezocht en beoordeeld, samen met Marthon, ‘onze man terplekke’.
Hierna zijn we van gids veranderd, net als 13 jaar geleden zijn we naar Tarsi gegaan. Tarsi
is sinds het begin van de stichting de steun en toeverlaat van Rupingh. De eerste klus die
we met Tarsi deden, was het openen van een juist gereed gekomen school. Dat gaat
gepaard met veel ceremonieel, zang, veel speeches en (soms) lekker eten. ‘Florinees meat’
is alles behalve kip, varken of rund. Roel heeft uit respect wat hapjes genomen en het daar
bij gelaten. De ceremonie was heel indrukwekkend, en illustreerde hoe blij de mensen op
Flores zijn met projecten zoals een nieuw schoolgebouw. De lokale regering heeft hier echt
geen budget voor.

Hierna hebben we met Tarsi een lange avontuurlijke tocht gemaakt naar dorpen hoog in de
bergen. Rupingh heeft het plan om hier 25 kilometer buizen aan te leggen, om zo 5 dorpen
met 3000 inwoners van schoon drinkwater te voorzien. De mensen die niet bij de bron
wonen, moeten elke dag naar beneden, naar de rivier, om daar vervuild water te halen. Wij
zagen meiden van een jaar of tien die elk 15 liter water sjouwden.
Het project is relatief kostbaar. Het bestuur stelde ons de vraag om met Tarsi te bespreken
waarom die kosten relatief hoog zijn, vergeleken met eerdere projecten. Wij kunnen nu
uitleggen dat dit een speciaal project is, waarbij een dal moet worden overbrugd (en dus
weer circa 300 meter omhóóg leidingen moeten worden gelegd. Er worden drie bronnen op
elkaar aangesloten. Hierdoor zijn veel meer en dikkere pijpleidingen nodig. De vijf dorpen
behoren tot één desa, maar worden gescheiden door een rivier. Het project is voor de hele
desa. Wij hebben goede hoop dat deze uitleg voldoet om het project en de fondsenwerving
te starten. Geen drinkwater is iets wat wij ons in Nederland niet voor kunnen stellen.
Natuurlijk was het niet alleen maar ‘werk’. Flores is een fantastisch eiland. De ongerepte
natuur, de fantastische stranden en snorkelplekken, de unieke ’vliegende honden’ en
intrigerende komodo’s maken een reis over dit eiland overweldigend. Voeg daar nog bij de
oogverblindende Kelimutu vulkaan, het snorkelen met mantaroggen en de altijd maar
lachende Florinezen, dan kun je je voorstellen dat wij iedereen een reis naar Flores van
harte aanbevelen. Doen!
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