Beste nieuwsbrieflezers,
We hebben heel vervelend nieuws. Semangat staat helaas niet op de Floriade in Venlo.
Nadat dit bekend was, hebben we als eerste de Gemeente Peel en Maas geïnformeerd. Zij
hebben ons subsidie verstrekt om onze deelname aan de Floriade mogelijk te maken en we
wilden voorkomen dat de gemeente dit bericht van anderen zou horen. Daarna hebben we de
vrijwilligers geïnformeerd en nu u via deze nieuwsbrief.
Wat is er aan de hand?
We zouden een plek krijgen bij de groep van Oost-Java, dat was ook geregeld want het
voorstel dat we hadden ingediend was in Jakarta goedgekeurd. De Oost Java groep zou vanaf
het begin op de Floriade aanwezig zijn met een stand en daar 5 maanden blijven (tot en met
augustus). Ons werd verteld dat men ons daarna er wel ergens anders tussen zou schuiven,
maar zelfs die 5 maanden vonden wij meer dan de moeite waard.
We zijn dan ook erg enthousiast gestart met de voorbereiding, een hele stand gebouwd en
gezorgd voor goed promotiemateriaal voor ons schoolproject.
Vorige week vrijdag kregen we totaal onverwacht te horen dat we onze stand niet mochten
bouwen en we konden er voorlopig niet terecht, misschien maximaal 2 weken in juni. We
waren helemaal verbaasd, vooral omdat de toestemming er al was. Na contact met Jakarta
bleek dat de Oost Java groep de financiering niet rond heeft gekregen en komt in ieder geval
in april en mei niet. Misschien komt deze groep een of twee weken in juni, maar dat is ook
nog lang niet zeker. We hebben nog geprobeerd om toch een plek te krijgen maar ons
toevoegen aan een andere groep werd door het hoofdkantoor in Jakarta niet goedgekeurd.
Daarna hebben wij ons terug getrokken want we waren heel erg teleurgesteld en verbijsterd.
Bovendien bereiken we met een of twee weekenden niet het resultaat dat we voor ogen
hadden: bewustwording en aandacht voor ons schoolproject bij een grote groep mensen.
Daarbij blijven we dan nog steeds in onzekerheid omdat we ook niet weten of het in juni wel
door zou gaan.
Wij zelf zijn erg teleurgesteld, vooral ook omdat Herm gedurende de afgelopen maanden de
organisatie van het Indonesiepaviljoen met raad en daad heeft bijgestaan en daar ontzettend
veel van zijn vrije tijd in heeft gestoken.
We laten dit nu even een paar weken bezinken en gaan dan kijken hoe we de aangeschafte
middelen op een andere manier kunnen gebruiken om ons doel, bewustwording en aandacht
voor ons schoolproject, te realiseren.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Stuur een mail naar info@semangat.nl
en wij zullen proberen uw vraag te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Lea Pennings
Secretaris/penningmeester
Stichting Semangat.

