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Uurwerk voor de kerk 

Het eerste project van de stichting 
is de aanschaf van een uurwerk 
voor in de kerktoren te Dian-darat. 
De kerk is de afgelopen jaren 
gebouwd door de bewoners van het 
dorp, deels met behulp van 
ondersteuning van familie in 
Nederland. Bouwmaterialen zoals 
stenen en al het houtwerk worden 
ter plekke door de bewoners zelf 
gemaakt, hang en sluitwerk, 
cement, en andere materialen 
moeten in Tual, de hoofdstad van 
Kei Kecil, of nog verder weg, 
gekocht worden. Dit is een 
behoorlijke aanslag geweest op de 
beperkte financiële middelen. Geld 
voor een uurwerk in de toren van 
de kerk is er dan ook niet. Op 
verzoek van de dorpsoudsten is de 
stichting hiermee aan de slag 
gegaan en hebben we een 
producent van geschikte uurwerken 
in Nederland gevonden. Op dit 
moment is de opdracht tot 
productie gegeven, en hopen we 
binnen enkele weken de klok op te 
kunnen halen en verzending naar 
Dian te kunnen gaan regelen. 

 

 
 

Nieuwsbrief 1. 2011 

Na iets meer dan een jaar na de oprichting van onze Stichting Sukarèla Dian-darat ligt de eerste nieuwsbrief voor u. Het eerste jaar 
hebben we nodig gehad de stichting te organiseren, een missie en een visie op te stellen en de website gestart.  Op deze website 
(www.sukarela.nl) staat alle relevante informatie en is ook deze nieuwsbrief te vinden. Tevens zijn we, via onze contactpersonen, in nauw 
overleg met het hoofd van het dorp, gestart met het definiëren van de projecten en de bijbehorende prioriteit.  

Extra watervoorziening 

In de jaren 80 hebben in Nederland wonende familie in samenwerking met de Novib geregeld 
dat er een eerste watervoorziening in het dorp kwam. Het eiland Kei Kecil is een heuvelachtig 
vulkaaneiland, en vanuit het dorp, landinwaarts is er een schoonwaterbron. Destijds is er een 
waterbak gemetseld waar het bronwater in stroomt. Vanuit deze waterbak lopen er 2 
“waterleidingen” naar waterbakken in het dorp. 
 

 
 
Een belangrijke wens van het dorp is om het aantal waterbakken uit te breiden van 2 naar 5. 
Hiervoor moet de centrale bak op de heuvel worden verhoogd, extra leidingen worden 
aangelegd en 3 waterbakken in het dorp worden gemetseld. Op dit moment zijn er door de 
plaatselijke architect tekeningen en offertes gemaakt, die ter goedkeuring naar de stichting zijn 
gestuurd. Zodra deze beoordeeld zijn kan er bekeken worden of we genoeg financiële middelen 
hebben om te starten met de bouw, zodat het project in de komende maanden gerealiseerd kan 
worden. 

Protestantse Gemeente Rozendaal 

Afgelopen november stond de gemeente maaltijd in het kader van onze stichting, er is een 
Indonesische maaltijd geserveerd, met aansluitend een presentatie over Dian. Een verslag 
hiervan is te vinden op de website.  
Mede hierdoor heeft de kerkenraad besloten onze stichting voor een jaar te steunen. Uiteraard 
zijn wij hier zeer verheugd over. Momenteel wordt er bekeken hoe dit verder handen en voeten 
te geven. U wordt op de hoogte gehouden. 

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de steun aan onze stichting, mocht u onze 
stichting en de voortgang van onze projecten willen blijven volgen, kijk dan regelmatig op onze 
website, of stuur een e-mail om u aan- (en eventueel af) te melden voor deze nieuwsbrief. 
Erik de Haan (secretaris), Edwin Keur (penningmeester) en Marco Brons (voorzitter). 
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