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ft het jaarverslag vertraging opgelopen. We steven er naar om dit nog deze maand te 
publiceren. 

i laten studeren! Maar elk ander bedrag is natuurlijk 
ook van harte welkom. 

or 

uro opgebracht. Een korte impressie van de workshop kunt 
u hier bekijken.  

school! Er 
zijn nog steeds spullen te koop. Neem een kijkje in de winkel. 

ebt u een winkel en wilt u ons helpen kerstkaarten te verkopen? Neem contact met ons op
.

Jaarverslag 2012 
In april heeft u een nieuwsbrief ontvangen waarin we u hebben verteld dat wij op het laatste 
moment geen toestemming kregen om een stand in te richten in het Indonesiepaviljoen op de 
Floriade. We hebben de tijd genomen om deze teleurstelling te verwerken en alle lopende zaken 
hier om heen af te wikkelen.  Daarna brak de zomervakantie aan.  
Hierdoor hee

Help een kind naar school! Elmi heeft uw hulp nodig. 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kennis gemaakt met 3 scholieren uit ons 
project: Dedi, Elmi en Yuli. In februari hebben het project uitgebreid met nog 
een kind: Edo. 
Het is ons gelukt om voor Dedi, Yuli en Edo een sponsor te vinden.  
Voor Elmi zoeken we nog hulp. Helpt u haar naar school gaan? Voor 250 
Euro per jaar (ca. 20 euro per maand) kunt u, bv. samen met buren, 
vrienden of familie, Elm

Groep 4 van de Violier helpt Yuli naar school. 
De kinderen uit groep 4 van basisschool de Violier in Maasbree hebben vo
hun 3e wereldproject gekozen om Yuli naar school te helpen. Lea is weer 
een hele dag op school geweest en heeft vertelt wat wij allemaal doen en 
hoe mensen in Indonesië leven. ’s Middags hadden de kinderen 
verschillende workshops konden ze zelf spullen maken om ons te helpen 
geld in te zamelen. De zelfgemaakte knutsels van de kinderen zijn verkocht 
en hebben 175 E

Webwinkeltje 
Lea Pennings heeft een webwinkeltje gemaakt waarvan de opbrengst 
volledig is bestemd voor ons studieproject: Help een kind naar 

Vooraankondiging kerstkaartenactie 
Het is weliswaar nog zomer maar we zijn al volop bezig met de voorbereiding van onze 
kerstkaartenactie. Evenals vorig jaar zal de opbrengst hiervan ten goede komen aan onze 
studieprojecten.  Natuurlijk kunt u weer kaarten voor uzelf bestellen, maar u kunt ons ook helpen 
door onze actie te promoten bij uw familie, vrienden en collega’s. In oktober ontvangt u van ons de 
voorbeelden en een bestelformulier. 
Hebt u een eigen bedrijf? Denk er eens over na om onze kerstkaarten te versturen en op die 
manier te laten zien dat u het belangrijk vindt dat een kind in Indonesie een goede opleiding krijgt. 
Of h

http://www.youtube.com/watch?v=LFfuBOrgTL4&feature=plcp
http://semangat.nl/webwinkel_lea.php
http://www.semangat.nl/index.php?pagina=contact
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Onze ouderen 
In onze nieuwsbrief van december schreven we al dat het minder goed 
ging met mevrouw Misri. Op 6 juni ontvingen we bericht van onze 
contactpersoon dat mevrouw Misri is overleden. Ze is 83 jaar geworden.  

 
Nieuws van onze studenten aan de universiteit? 
Van al onze 3 studenten hebben we een bericht ontvangen dat u 
hieronder kunt lezen. 

To: Papa penings and Mevrouw Lea Pennings  

News I'm fine, how's  are you Papa Penings anda Mevrouw Lea? Sorry I'm 
late mevrouw penings email reply to the letter because henyp.n_henny @ 
yahoo.co.id been damaged can not be used anymore.  
I now have college semester 3, and now I am off for 1 month. This holiday 
I use to fix the value that is less good. I will immediately send the pictures 
to learn my mother Leah Penings. Thank you for your help, I've taken 
delivery of your help, will I use it well. Thank you and sorry for the delay in 
my reply to your letter.   

respectful greetings from me  
Heny 

hello Mama...  
I hope mama papa pennings is always healthy and successful.  
I am very pleased to learn in Surabaya, in the first half (BLOCK 1) I 
learned about: (Agrarian Law, Company Law, Notary Rules, 
Technical Preparation Act, Law of the engagement, the Auction 
Rules). Every day after learning on campus, I always get the job of 
the teacher. I need a print to complete the task that is given by the 
teacher.  

Greetings, Ibnu 
 

Hi Lea.. how are you ...? 
 
Now I'm working an internship at the hospital dr.soebandi Kab.Jember - East Java 
I am currently in the birth and pregnant women section, every day I work from 6 am to 6 pm, even 
2 times a week should I work for 32 hours. but i love to do it all, glad to help pregnant women give 
birth, and the best thing is the time to help the process of delivery of a baby .. It's Amazing to see 
firsthand the time when a little red baby out of the womb. 
This feeling more extraordinary at the time the baby is born safely .. red color of their skin .. crying 
.. their mothers smiled at their childrens was born. Care of the babies is a very valuable new 
experiences, can look at .. touch the soft skin, the occasional cry when they are wet or cry because 
they want todrink milk. 
By the way, next week I had to be hospitalized to a tonsillectomy, because my tonsil getting bigger 
doctors suggested surgery soon, so I leave next week for surgery , would you please prayer for my 
health. So, that I can tell to both of you and the sponsors in this letter, thank you for your attention. 
 
Best Regards, Puspa. 
 




