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Terugblik Pasar Indonesia 
Op 26 april hebben we samen met Kita Juga de Pasar 
Indonesia georganiseerd. Dat was een groot succes! 
Tussen de 750 en 1000 bezoekers brachten een bezoek 
aan de Pasar.  
De zaal van het Mafcentrum was geheel ingericht in 
Aziatische sfeer en de bezoekers konden naar hartenlust 
rondsnuffelen op de Oosterse markt, daarnaast werd er 
volop genoten van de vele Indonesische specialiteiten. En 
ook de optredens – van onder meer de Indonesische 
zangeres Endang, gitaarvirtuoos Jiri Taihuttu en van de 
Petjak Silat vereniging PSHT uit Venlo – mochten zich in 
een grote belangstelling verheugen. Verder vonden de 

lootjes voor de tombola – met prachtige prijzen, 
beschikbaar gesteld door de middenstad uit Maasbree en 
omgeving – gretig aftrek. Hierdoor, en door de vele 
donaties van bezoekers, werd meer dan 1100 euro 
opgehaald voor de projecten in Indonesië. Daarnaast is het 
doel van de ‘Pasar Indonesia’ - meer aandacht voor Kita 
Juga en Semangat - zeer zeker bereikt! 
 
 
Terugblik Multiculturele dag Basisschool de 
Springbeek 
Begin april is Lea naar de Springbeek geweest om te laten 
zien waar we de opbrengst van de multiculturele dag 2008 
aan hebben besteed. Ook konden de kinderen naar een 
film over Kalibaru en onze projecten kijken. 
24 april was de Multiculturele dag 2009.De opbrengst 
hiervan is ook dit jaar weer voor Semangat.  
In de morgenuren waren de kinderen druk in de weer met 
het voorbereiden van de theatervoorstelling en het 
bereiden van Indonesisch voedsel. Er waren verschillende 
workshops georganiseerd zoals maskers maken, djembee 
spelen en dansen. In de klassen rook het heerlijk naar het 
eten dat werd bereid: nasi, saté, koekjes, fruitspiesen en 
nog veel meer lekkers. 
In de middag gaven de kinderen een theatervoorstelling 
aan ouders en andere belangstellenden. De kinderen 
lieten verschillende Indonesische voorstellingen zien: 
Indonesische dansen, schimmenspel, taek won do, 
angklung spelen, toneelspel en het bespelen van 
djembees. 



Aanpassingen Website 
Een aantal van de foto’s van de Pasar Indonesia en de Multiculturele dag zijn 
geplaatst op de website in aparte albums onder het kopje foto’s. 
Wilt u de alle foto’s bekijken dan kunt u op de volgende link te klikken: 
http://picasaweb.google.nl/StichtingSemangat 
 
Informatie over onze projecten 
We hebben van Puspa en van Denny een email ontvangen. De donateurs die deze 
specifieke projecten ondersteunen, kennen de inhoud van deze e-mails al. Het lijkt 
ons leuk om ook af en toe andere donateurs en nieuwsbriefabonnees deze brieven 
te laten lezen. Daarom zullen we af en toe ook een email uit Indonesië publiceren in 
onze nieuwsbrief. 
 
Email van Puspa (20 april). Zij studeert voor arts aan de universiteit in Jember. 
 
Dear: Mr & Mrs Pennings 
 
Hi Mr and Mrs Pennings, I'm glad to knew that you will come to INDONESIA next few 
months. I'will be in Lombok for a month start in early Mei until end, so i can see you in 
Krikilan anytime after Mei. 
I don't know yet what's the place's name where We will stage in Lombok,  as i knew the place 
is a Hospital which is Producing 'Hepatitis Vaccin'. 
Thank u very much  for your concern, See you in Krikilan. 
 
Best Regards, 
- Puspa – 
 
Email van Denny (28 april). Hij studeert sinds kort Nederlands in het Erasmushuis, 
Jakarta en probeert zijn mail in het Nederlands te schrijven. De foto’s die Denny in 
zijn mail noemt, vindt u in het fotoalbum op de website in de map projecten_studie 
 
Geatche: Ma en Pa Pennings 
 
Hoe gaat het met u? 
Fijn dat jullie willen gaat naar Indonesia in September, Hoop ik u om krikilan te onmoeten. 
 
Mijn studie op ETC getting busy because ik wil Nederlands final-examen level-1 volgende 
week, so now i'm preparing to get goed punten to make you and sponsors proud of me. 
Last month, April 4th We have Taal Programma, and my klass show as 1st presentatie ( 
please find photos attached). 
Erasmus Taaldag Celebrated every year en hebt Wedstrid win een ETC- beurs which is 
followed by cursisten level-4 and above. 
en de vierde wineren get ETC - Beurs will to Holland following zomer cursus for 3 weeks - 
all for free ( Erasmus payed for it). So there is a opportunity to me to go to Holland IF i can 
get one of 4 beurs when i sits in Level-4 or above. 
FYI : Cursus Level-2 will start in early June 2009. 
 
Bedankt for alles. 
Best Regards, 
- Denny – 


