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Verslag van het bezoek van Herm en Lea. 
Zoals u weet zijn Herm en Lea Pennings in oktober/november in Indonesië op 
vakantie zijn geweest. In de vorige nieuwsbrief heeft u kennis kunnen maken met 
onze nieuwe projecten; deze nieuwsbrief informeert u over de lopende projecten.  
 
 
Studieprojecten 
U hebt al kennis gemaakt met de 2 nieuwe deelnemers aan 
onze studieprojecten: Heny en Dedi. Nu willen wij u bijpraten 
over de studenten die wij al langer ondersteunen.  
Tijdens ons verblijf in Kalibaru hebben we onze studente 
Puspa een aantal keren gezien en gesproken. Ook zijn we op 
bezoek geweest in Jember waar ze aan de universiteit 
studeert. Het gaat goed met Puspa en met haar studie. 
Volgend jaar in maart heeft ze een soort eindexamen voor haar 
theorie en daarna begint ze aan de volgende twee jaar die 
voornamelijk praktijkgericht zijn. Dat houdt in dat ze in Jember 
in het ziekenhuis stage loopt maar daar verder helemaal geen 
vergoeding voor krijgt. Aanvullend worden er op de universiteit 
lessen gegeven. 
Ook met de studie van Ibnu gaat het uitstekend. Hij heeft in 
2010 enkele keren stage gelopen. Hierover hebben we u in 
voorgaande nieuwsbrieven geïnformeerd. Hij hoopt eind 2011 
af te studeren aan de universiteit van Jember en wil dan graag 
een specialisatie aan de universiteit in Surabaya gaan volgen. 
Denny, onze student Nederlands, hebben we helaas niet 
ontmoet. Hij volgt nu het 5e semester Nederlands bij het 
Erasmushuis in Jakarta en gaat ook nog een aanvullende 
cursus zakelijk Nederlands, grammatica en conversatie, 
volgen. 
 
 
Medische zorg 
Vorig jaar hebben we kennis gemaakt met Sutiyoni, een man met een dwarslaesie 
die ook op de plantage woont. We hebben hem toen geholpen met een looprek en 
nieuwe krukken. Tegelijkertijd hebben we hem gevraagd of hij na wilde denken of wij 
hem konden helpen zodat hij zelf weer geld kan verdienen. Hij heeft er tot nu echter 
voor gekozen om hiervan geen gebruik te maken 
 
 
 
 
 
 



Ouderenzorg  
Oma Rika is gezond en nog goed fit voor haar leeftijd 
(77). We hadden een paar foto’s meegenomen waar ze 
samen met haar overleden man op stond. Dat ontroerde 
haar wel. 
Het huis van oma is met behulp van een kleine subsidie 
van de regering gerenoveerd: 2 zakken cement voor 
een vloertje en de bamboematten voor de buitenmuren. 
De oude pannen hebben ze weer gebruikt voor het dak. 
De bamboematten aan de buitenkant zijn nu in ieder 
geval weer heel en binnen is het veranderd. Er is nu iets 
dat op een kamer lijkt en aan de zijkant is een stuk 
aangebouwd waar oma en Rika samen een slaapkamer 
hebben. Ook hebben ze nu in de “kamer” een cementen 
vloer. In de keuken is nog steeds geen vloer en loop je 
over het zand. 
Ook opa Matlani is nog steeds gezond en goed fit. 
 
 
.Muziekproject 
Tijdens de optredens en de muzieklessen is goed hoorbaar dat 
de kinderen steeds beter leren spelen. De instrumenten zagen 
er nog allemaal goed uit met uitzondering van 2 angklungs. Die 
waren helemaal versleten door het frequente gebruik en die 
hebben we vervangen door nieuwe.  
We hebben tijdens ons verblijf twee lessen bijgewoond. Een 
groepsles in de openlucht en de eerste keyboardles van Anis 
en Kiki. Een van de jongeren, de 13-jarige Herman, zou 
eigenlijk de keyboard-speler worden maar hij neemt de lessen 
niet erg serieus. Daarom hebben we besloten dat 2 andere 
kinderen keyboardles krijgen. Anis, met haar 7 jaar en nog 
geen muziekervaring, zat supergeconcentreerd te spelen. Het 
maakte haar niet uit dat er verschillende mensen zaten te 
kijken. Bij Kiki merk je wel dat hij al langer muziekles heeft, het 
lezen van de noten en de juiste toetsen vinden, ging hem goed 
af.  
Door Anis in het project op te nemen hebben we ook de plaats 
opgevuld die is ontstaan doordat Samsul in september is 
gestopt met de muzieklessen. Hij kan niet goed leren en is 
gestopt met school. Omdat hij zich daarvoor schaamt, wil hij 
ook niet meer meedoen met de muzieklessen. Wel heel erg 
jammer, maar je kunt iemand niet dwingen om mee te blijven 
doen. Misschien dat hij zich in de toekomst bedenkt en toch 
weer gaat spelen. 
 
Op de fotopagina van onze website zijn de foto’s van het bezoek toegevoegd in het 
album “Op bezoek in 2010”. De overige albums zijn gedeeltelijk opnieuw ingedeeld. 


