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Ons studieproject Help een kind naar school:  
Ook dit jaar hebben de kinderen uit groep 4 van basisschool de Violier in Maasbree ons weer 
geholpen zodat Yuli naar school kan blijven gaan.  
Lea is een hele dag op school geweest en heeft vertelt wat wij allemaal doen en hoe mensen in 
Indonesië leven. ’s Middags konden de kinderen kiezen uit 3 verschillende workshops en zelf 
spullen maken die daarna verkocht werden.  
 

 
 
 
Mail van onze studentes aan de universiteit 
 
Dear : Mama Lea Penning 
Hi how are you? i hope you and your family are ok.. 
Acctually your last email was replied, i dont know if it wasn't there.. it's okay.. here  I re-write the 
email, 
Your money has received last month, thank you very much and also thanks to all sponsors. 
Right now i'm just starting stage at the small village in East Jawa about an hour from Jember, 
The Village called Desa Tanggul, and i'm practice in the small Hospital or we called "Puskesmas"  
(Pusat Kesehatan Masyarat = Villager Healthy Center). 
for a while i'm started with familiarization about Hospital's situation and the villager habits, so i can 
not send some photos for this moment and probably will send them in my next email..  
 
Best Regards, 
-Puspa- 
 
 
Hello Mevrouw Lea Penning 
I proclaim my condition in Indonesia is good, how are you there? I 
hope fine too. 
Thank you for the money you send. I've received the money you 
give, the money you sent, I for college and I have some photos of 
my studies as a field practice time in puger. 
Thank you for your attention 
 
Greetings Heny purwati ningsih 
 
 
 
 
 



Kerstkaartenactie  
Ook dit jaar kunt u uw kerstkaarten weer bij ons bestellen. De opbrengst hiervan is grotendeels 
bestemd voor onze studieprojecten. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons de voorbeelden en 
het bestelformulier. 
U kunt ons helpen om de opbrengst van deze actie te vergroten door onze actie te promoten bij uw 
familie, vrienden en collega’s.  
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 hebt u een winkel en wilt u ons helpen de kerstkaarten te verkopen? Neem dan contact met ons 
op. 
Bestellen kan ook in de webwinkel van Lea: http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/pasarsemangat/ 
 
Naar Indonesië 
Op 4 oktober vertrekken Herm en Lea weer naar Indonesië om de lopende projecten te bezoeken 
en te controleren of alles volgens afspraak verloopt. Tijdens dit bezoek proberen we u op de 
hoogte te houden door middel van korte berichten op Facebook en Twitter. 
Link Facebook: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Semangat/186390474876 
Link naar Twitter: http://twitter.com/semangat_nl 
Eind november ontvangt u de nieuwsbrief over dit bezoek. 
 
 


