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Verslag van het bezoek van Herm en Lea. 
Herm en Lea Pennings zijn in oktober/november in Indonesië op vakantie geweest. 
In deze nieuwsbrief doen zij verslag van de nieuwe projecten. Binnenkort komt er ook 
nog een aparte nieuwsbrief waarin wij u informeren over de lopende projecten.  
 
 
Studieprojecten 
We hebben 2 nieuwe deelnemers aan onze studieprojecten. 
Allereerst willen we u graag kennis laten maken met Heny. 
Wij gaan haar volgend jaar helpen met de vervolgopleiding na 
de middelbare school.  
Heny is spontane meid van 18 jaar zonder ouders. Haar 
moeder is jaren geleden naar Maleisië vertrokken en heeft 
Heny en haar jongere zusje bij hun vader achter gelaten. 
Haar vader is enkele jaren geleden overleden. Door de week 
woont ze op kamers vlak bij haar school. In het 
weekend woont ze samen met haar zusje bij familie. 
Heny doet volgend jaar in april/mei eindexamen aan de SMP. 
Dit is een middelbare school vergelijkbaar met  
HAVO/atheneum-niveau in Nederland. Na haar eindexamen 
wil ze in Jember gaan studeren. Ze weet nog niet precies 
welke opleiding ze wil gaan volgen; daar denkt ze hard over 
na. Beroepen die ze zelf noemt zijn: vroedvrouw, sociaal 
werk, iets in toerisme. 
Sinds november hebben we ook de 15-jarige Dedi Irawan 
opgenomen in ons studieproject. Dedi gaat nu voor het 2e 
jaar naar de SMP. Die school duurt 3 jaar, daarna wil hij naar 
de SMA die ook 3 jaar duurt. Deze gezamenlijke opleiding is 
vergelijkbaar met de Nederlandse HAVO/Atheneum. Je kunt 
het zien als onderbouw en bovenbouw van een middelbare 
school in Nederland. De kosten voor een schooljaar op de 
middelbare school bedragen ongeveer 250 Euro. Zijn grote 
droom is muzikant te worden maar treinmachinist vindt hij ook 
wel een leuk beroep. 
Het gezin waar Dedi bij hoort bestaat verder uit vader Pai, 
moeder Mascha en zijn 5-jarig zusje Dini. Vader Pai verdient 
500.000 Rupiah per maand. Dat is ongeveer 40 Euro. Pai 
werkt in een hotel in de lobby en omdat hij goed Nederlands 
spreekt heeft hij soms ook de mogelijkheid nog wat bij te 
verdienen met het geven van rondleidingen. Maar dan blijft 
het nog steeds moeilijk om het geld voor de studiekosten, 
vervoer naar school, boeken, uniform, schoenen etc. bij 
elkaar te sparen. 
 



 
Ouderenzorg  
In een eerdere nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat 
een van onze adoptieouderen is overleden. Onze 
contactpersoon, mevrouw Harnik, had enkele ouderen 
voor ons uitgezocht die mogelijk in aanmerking 
kwamen voor onze hulp. We hebben een bezoek 
gebracht aan mevrouw Misri en mevrouw Sutiani en 
besloten dat we hun in de toekomst gaan 
ondersteunen. Deze 2 dames wonen in Puker, een 
klein vissersdorpje 50 kilometer van Kalibaru. 
 Misri is 82 jaar, weduwe, ziet slecht en is aan een 
kant doof. Haar 60 jarige dochter Sutiani heeft een 
man die net zo oud is als zijzelf. Zijn naam is Mistakim. 
Door zijn hoge bloeddruk heeft hij een soort TIA gehad 
en kan daardoor niet meer werken. Hiervoor verdiende 
hij de kost als becakrijder. In het huisje wonen ook nog 
2 kleinkinderen van mevrouw Sutiani. Hun vader is 
een visser die niet veel verdient en ze hebben ook nog 
een moeder maar waar die woont, is ons niet duidelijk 
geworden. Ze woont in ieder geval niet meer bij haar 
gezin. De hele familie heef nauwelijks inkomen: het 
hele gezin moet rondkomen van de opbrengst van de 
visvangst.  
 
 
Medische zorg 
Koming is een 26-jarige Balinese vrouw. Ze is 
getrouwd met Fuji, een 36-jarige man die uit Jember 
(Oost-Java) komt. Hij werkt als chauffeur en zij is 
momenteel op zoek naar werk. Ze wonen in Legian 
(Bali) in een piepkleine woning van 5 x 3 meter, die 
bestaat uit een slaapkamer en een kleine badkamer. 
Koken doen ze buiten onder een afdak.  
Sinds 30 juli jl. zijn Koming en Fuji de troste ouders 
van een zoon: Farel. We zijn erg blij voor hen omdat 
Koming al eerder een keer een miskraam en een keer 
een dood geboren kindje heeft gehad. Om die reden 
kon ze ook niet thuis bevallen en heeft haar bevalling 
3 miljoen Rupiah (250 Euro) gekost, een vermogen 
voor een Balinees gezin. Het gevolg is dat ze 
hiervoor geld hebben moeten lenen. We hebben 
afgesproken dat we de kosten van de bevalling voor 
rekening van Semangat nemen en hebben hiervoor 
ook al een spontane donatie ontvangen.  
Koming kan geen borstvoeding kan geven en moet 
melk voor haar baby kopen. Dat kost ongeveer 15 Euro per week.  We hebben haar 
toegezegd dat wij haar een bijdrage in de kosten van de voeding voor Farel geven. 
 
 



Fotoalbum 
Een aantal van de foto’s van het bezoek zijn geplaatst op de facebookpagina van 
Semangat.  
Wilt u deze uitgebreide reportage bekijken dan kunt u op de volgende link te klikken:  
http://www.facebook.com/album.php?aid=254712&id=186390474876 
 
 


