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Promotie Semangat 
Om Semangat te promoten staan we de komende tijd op diverse markten in de regio: 
Zondag 5 mei: multiculturele markt tijdens het bevrijdingsfestival in Roermond 
Zondag 30 juni: Bantopa Weert  
Zondag 4 juli: staan we zeer waarschijnlijk op de zomermarkt in Maasbree 
Vrijdag 26 juli: jaarmarkt in Meijel 
Natuurlijk verkopen we daar ook weer allerlei leuke Indonesische hebbedingetjes uit onze  Pasar 
Semangat:  www.mijnwebwinkel.nl/winkel/pasarsemangat .  
 
Ons studieproject: Help een kind naar school. 
In de vorige nieuwsbrief, schreven we al dat we de deelnemers aan dit project nog uitgebreid aan 
u voorstellen. Hieronder kunt u kennismaken  met onze 5 middelbare scholieren.  
 
Yuli Naswati, 12 jaar, 1e klas SMP 
Yuli woont in Kalibaru Manis samen met haar ouders en 
zusje (7 jaar) en haar broertje (6 jaar). De ouders hebben te 
weinig geld om de school te betalen. Het jongste kind zou 
eigenlijk naar de kleuterschool moeten maar dat is hier 
(nog) niet verplicht. Volgend jaar gaat hij ook naar de 
lagere school. Het 17 jarig zusje van Yuli is daarom met 
school gestopt na de SMP en is vorig jaar, op haar 16e , 
getrouwd. Erg jammer omdat ze wel goed kon leren.  
De vader van Yuli is eigenlijk monteur maar heeft vaak 
geen werk. Ze verdienen een heel bescheiden inkomen 
met het thuis maken van triplex. 
Yuli wil politieagente worden en heeft als hobby traditioneel 
dansen. 
Yuli woont in Kalibaru Manis 
 

 
Dinda Wardani, geboren 7-7-1999, 2e klas SMP  
Dinda heeft 1 jonger broertje. Haar vader werkt in de 
triplexfabriek, moeder verdient af en toe wat bij met het 
doen van hotelwas. Vader verdient 500.000 rupiah per 
maand (ca 40 Euro). Niet voldoende om van te leven en 
ook nog schoolgeld, schooluniformen, boeken e.d. van te 
betalen. Thuis maken ze van restjes uit de fabriek ook nog 
triplex om bij te verdienen. Dinda helpt daar af en toe een 
handje mee. 
Haar hobby is het maken van kleding en ze wil later graag 
lerares worden. 
Dinda woont in Kalibaru Manis. 
 

 



Novia Linda, geboren op 4 november 1999, gaat naar de 
2e klas SMP. Novia woont samen met haar ouders en 3 
jarig zusje. 
Ook haar vader werkt in 3-ploegendienst in de triplexfabriek 
en verdient ook 500.000 rupiah per maand (ca 40 Euro). 
Haar moeder heft geen werk. Net als de ouders van Dinda 
hebben ze onvoldoende inkomen om schoolgeld, 
schooluniformen, boeken e.d. van te betalen. 
Novia volgt op school karateles. Haar droom is dokter 
worden. 
Novia woont in Kalibaru Manis. 
 

 
Novita Naysila, geboren: 16-11-2000. 
Novita gaat vanaf april 2013 naar SMP (voortgezet 
onderwijs) 
Haar ouders zijn gescheiden. Ze woont bij haar moeder. 
Met vader hebben ze geen contact. Er zijn geen andere 
kinderen in het gezin. 
Moeder werkt als hulp in de huishouding en verdient 
ongeveer 27,50 euro per maand. 
Haar hobby: volleybal 
Novita wil later vroedvrouw of verpleegkundige worden. 
Novita woont in Jember. 
 

 
Elmi Taufik Andalusi, geboren 28-06-1996, 2e klas SMA 
Elmi woont samen met haar ouders en haar jongere zusje 
Dinda in Kalibaru. Ze is het zusje van Ibnu, een van onze 
studenten. Hij woont niet meer thuis. 
De vader van Elmi heeft geen vast werk. Hij is vroeger 
langdurig ziek geweest en heeft als gevolg daarvan nog 
vaak last van hoofdpijn. Moeder heeft ook geen werk. 
Elmi wil na de SMA graag verder studeren, waarschijnlijk 
een studie economie. 
 

 
 
 


