
Resultaten besteding collecteopbrengst Vastenactie 2018 

door de Missiezusters in Atambua, West-Timor 

17 augustus 2018 
 

In het vroege voorjaar van 2018 gaan de werkgroepen M.O.V. van de parochie 
Maria Sterre der Zee met plezier en enthousiasme in op de vraag van 
Missiezuster Elvira Telik (foto), om in de Veertigdagentijd actie te willen voeren 
voor het werk van haar congregatie in Atambua, West-Timor, Indonesië. 
 

De zusters houden zich bezig met de scholing van jonge vrouwen (huishouden, 
naaien), en leren wat oudere, laagopgeleide vrouwen een vaardigheid als 
weven. Alles met de bedoeling hun leerlingen zelfredzaam te maken in dit 
leven door het verdienen van eigen inkomen. 
 

Daarnaast beheren de zusters internaten voor kinderen uit arme gezinnen en 
gehandicapte kinderen. 
 

De M.O.V.’s stappen in en gezamenlijk wij brengen ruim 13.000 euro bijeen. 

 
  

  



  
(West-)Timor is bergachtig. Het oerbos is grotendeels verdwenen 

om hier en daar plaats te maken voor kleinschalige landbouw. 
Zuster Genoveva op weg naar haar weefklas. 

  
Huizen op West-Timor 



  
De Missiezusters brengen, met geld van onze Vastenactie, nieuwe groepen vrouwen 

met weinig schoolopleiding handvaardigheden bij als weven. 
Met succes, de vrouwen zijn niet weinig trots op hun goed verkoopbare handwerk. 

  



  
De zusters wilden graag meer naaimachines om de opleiding uit te breiden. Dankzij onze bijdrage arriveerden er moderne naaimachines, 

  
en lockmachines en strijkijzers. 



  
De keuken in het internaat voor gehandicapte kinderen 

verkeerde in deplorabele staat 
Met onze hulp werd de keuken gerenoveerd 

  
Terecht staan de vaklui en de bewoners nu trots in de gerenoveerde keuken 



  
De zusters kunnen, met onze hulp, ook een bijdrage geven voor de kosten van levensonderhoud van alleenstaande moeders en zieken. 

Arme kinderen ontvangen hun schoolgeld. Arme families krijgen een deken. 

 

 
 

 



  
Leer vrouwen een vak, maak ze zoveel mogelijk onafhankelijk van hulp. De Missiezusters doen het. 

Zo krijgen de vrouwen les in kroepoek maken die, professioneel verpakt, zijn weg vindt naar de klanten. 

  



  
Nog twee artikelen die de vrouwen leren maken: sieraden en tassen en tasjes 

  
Ook met onze bijdrage uit de Vastenactie: de internaten krijgen een frisse verflaag 

 

Fotografie: Missiezusters 


