
Activiteiten Talitha Cumi 2019 – 2021 op NTT Timor-Kupang 

1) Project kindertehuis Kayape 

Sinds 2019 ondersteunt Stichting Talitha Cumi dit kindertehuis voor onderwijs en drinkwater. Voor 
het onderwijs wordt vanwege gebrek aan structurele financiële ondersteuning gebruik gemaakt van 
freelance leerkrachten. Dit bedraagt ca. 500 euro per maand.  

 

 

Om stabiliteit in het onderwijs aan deze kinderen te kunnen geven moet gebruik worden gemaakt 
van vaste leerkrachten. Ondersteuning voor onderwijs moet hierdoor worden verhoogd naar 700 
euro per maand. In 2020 hebben 11 kinderen van Kayape hun middelbare school onderbouw 
diploma gehaald. 

 

Vanwege klimaatverandering is de rivier achter het kindertehuis in 2020 volledig uitgedroogd.  

 

Water om te ‘douchen’, koken en drinken moet hierdoor  per tank-auto worden ingekocht. Kosten 
ervan bedraagt 600 euro in 2020.  



De kinderen van Kayape slapen op de grond voor enige verkoeling in de nachten. Doordat hun 
matrassen volledig zijn versleten heeft Talitha Cumi in 2020 nieuwe matrassen aangeschaft voor 
deze kinderen kosten ervan bedroeg 1800 euro.  

 

2) Schoon drinkwater project 

Sinds 2019 is Talitha Cumi gestart om fondsen te werven voor het realiseren van schoon drinkwater 
voor het kinder tehuis Kayape. Schoon drinkwater is essentieel voor arme (wees)kinderen om te 
overleven. Cholera en Dysenterie, als gevolg van vervuild drinkwater zijn dodelijk voor deze kinderen 
omdat ze de behandeling ervan niet kunnen bekostigen. Het drinken van te hardwater heeft ook als 
gevolg voor deze kinderen dat velen na hun veertigste kapotte nieren krijgen met als gevolg een 
vroege dood.   
Met dit project zal ook schoon drinkwater gegeven worden aan andere arme (wees)kinderen wiens 
ouders geen schoon drinkwater kunnen veroorloven. Vanwege onbekendheid met het probleem op 
NTT Timor-Kupang zijn de kosten in 2019 te laag ingeschat. Begin 2020 is begroot dat voor het totale 
project ca. 27.000 euro nodig is. Begin 2020 Heeft Talitha Cumi genoeg donaties ontvangen om een 
begin te maken met het project. Er is ondertussen een put gegraven en de put verstevigd om het 
water uit de put te verpompen voor het nog aan te schaffen osmose filter-systeem. 
 

                                             

 

 



Naast de put is er een betonnen basis gelegd waar het filtersysteem komt te liggen. Boven de 
waterput is een watertoren opgezet voor het water-reservoir. In dit reservoir zal  het water uit de 
put worden verpompt en vandaaruit naar het osmose-filtersysteem worden geleid.  

                                                        

De put is afgesloten met een deksel zodat er geen vuil in de put terecht komt. 
Begin 2021 is 15.000,- euro aan donaties binnen voor het ‘schoon drinkwater project’. Dit wil zeggen 
dat er nog 12.000,- euro aan donaties nodig is om het totale filter-systeem en de benodigde 
stroomvoorziening aan te schaffen en te installeren.  
 

3) Project ‘Scholing arme (wees)kinderen missie post Leger des Heils NTT Timor-Kupang’ 

Sinds 2019 ondersteunt Talitha Cumi ca. 20 arme (wees)kinderen om hun lagere school tot en met 
de onderbouw van de middelbare school te kunnen volgen. Dit is belangrijk voor hun ontwikkeling  
zodat zij in ieder geval kunnen leren lezen en schrijven. Naast het leren lezen en schrijven krijgen zij 
ook binnen deze scholen elke dag 1 maaltijd en schoon drinkwater te drinken. De kosten hiervan 
bedraagt momenteel 125,- euro per kind per jaar. 

                                    

In 2020 zijn bovenstaande 2 kinderen van deze groep geslaagd. De ene gaat naar de bovenbouw en 
de andere begint met de onderbouw van de middelbare school. 

Het begeleiden van deze kinderen met hun huiswerk vindt plaats op de missiepost van het Leger des 
Heils Korps Kupang. 



                            

Het begeleiden van deze kinderen zodat ze gemotiveerd blijven om naar school te gaan en hun 
huiswerk maken bedraagt per maand 225 euro. Dit is inclusief het begeleiden van deze kinderen 
onder het project ‘Kinderen zoals ik’.  

Ondanks corona hebben wij voor deze kinderen eind 2020 zoals elk jaar een leuk kerstfeest 
georganiseerd. Kosten hiervoor bedroeg 750,- euro.  

 

 

4) Project ‘Kinderen zoals ik’ 

waarbij arme (wees)kinderen die ‘beschadigd’ en onhandelbaar zijn, begeleid en gecoacht worden 
om hen te leren helpen omgaan met stereotypen en vooroordelen waardoor zij zichzelf weer 
zullen/kunnen accepteren als volwaardig mens zie foto’s hieronder: 



 
Door corona worden de bijeenkomsten buiten op het plein van de missiepost gehouden. 
 

5) Actviteiten als gevolg van Covid-19 en de gevolgen van de orkaan over Timor-Kupang 
begin 2021 

 
Door corona hebben veel mensen hun banen verloren omdat hotels, restaurants en winkels hun 
deuren moesten sluiten. Geen baan wil zeggen geen inkomsten want er zijn helaas geen sociale 
voorzieningen. Families die (wees)kinderen in huis hebben en geen inkomsten kunnen genereren 
heeft de Stichting sinds het begin van de pandemie geholpen met het verstrekken van basis 
behoeften zoals rijst, kook-olie en zeep.  
 

                     
 
De verwachting is dat deze noodhulp noodzakleijk zal zijn tot eind 2021 als deze mensen na de 
pandemie hun banen weer terug kunnen krijgen.  
 
Begin 2021 werd Timor-Kupang getroffen door een orkaan waarbij veel schade is aangericht. Veel 
water kwam van de bergen de huizen binnen gestroomd en (zinken)dakplaten werden door de 
harde wind weggeblazen. 
 



       
 
Gezinnen met (wees)kinderen heeft de Stichting geholpen om het dak te repareren en waar nodig 
een nieuw (zinken)dak te geïnstalleerd. 

     

Bovenstaande activiteiten van Talitha Cumi in de afgelopen 2,5 jaren is alleen mogelijk geweest 
dankzij jullie giften/donaties. Wij hopen dat jullie dit trouw zullen blijven doen komende jaren zodat 
de doelstellingen van de Stichting verder uitgewerkt kunnen worden. Hiermee willen wij arme 
(wees)kinderen in NTT Timor-Kupang verder helpen zodat zij hun toekomst verder kunnen 
opbouwen.  

 

Willem Wouthuyzen (voorzitter Stichting Talitha Cumi)   

 

 


