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Kerstkaartenactie 
Op 3 oktober hebben we een speciale nieuwsbrief 
gestuurd over onze kerstkaartenactie. Deze kunt u nog 
steeds bestellen via het bestelformulier bij de nieuwsbrief  
of in de webwinkel van Lea Pennings In deze winkel zijn 
ook nog ander leuke spullen te koop die we allemaal zelf 
uit Indonesië hebben meegebracht. Ga gezellig shoppen 
op  www.mijnwebwinkel.nl/winkel/pasarsemangat . De 
opbrengst wordt  natuurlijk volledig gedoneerd aan de 
projecten van Semangat. 
 
Verslag van het bezoek van Herm en Lea. 
In september hebben we u verteld dat Herm en Lea Pennings weer naar Indonesië gingen. 
Onderstaand hun verslag van de stand van zaken van de projecten van Semangat.  Dit jaar 
hebben we nauwelijks bijzonderheden te melden want alle projecten lopen zoals afgesproken. 
 
Koming 
Natuurlijk hebben we op Bali Koming weer gezien. Met het hele gezin gaat het goed. Zijzelf is 
gelukkig ook weer gezond.  Haar man heeft nog steeds werk en zij werkt af en toe ook in een 
beautysalon. Het leven op Bali blijft  duurder worden en het wordt steeds moeilijker om er te leven. 
Het leven op Het gezin kan nauwelijks het hoofd boven water houden ondanks het feit dat Koming 
en haar man allebei werken. Een voorbeeld: de huur is nog steeds 800.000 Rupiah per maand 
ondanks het feit dat ze vorig jaar naar een goedkopere woning zijn gegaan. We hebben 
afgesproken dat we ook in 2014 weer een bijdrage in de kosten van de voeding voor Farel blijven 
geven. 
 

 
 
 
 
Ouderenzorg  
Met alle drie onze ouderen blijft het goed gaan en ze zijn nog steeds alle drie gezond. Oma Rika is 
samen met haar kleindochter verhuisd naar een ander huisje, ook weer een gebouwtje van 
gevlochten bamboe. Mevrouw Sutiani woont nog steeds in het vissersdorp Puger en Opa Matlani 
verhuisd nog steeds iedere paar maanden naar een ander familielid.  
 

Oma Rika         Opa Matlani            Koming en Farel 



Studieproject 
Onze scholieren. 
Voor deze jongeren hebben we ook goede afspraken gemaakt over de verantwoording van de 
ontvangen bijdrage en inzage in hun schoolresultaten. Tijdens onze vakantie hebben we de 
verantwoording gecontroleerd en zijn we ook onaangekondigd op schoolbezoek geweest om te 
controleren of de kinderen ook echt naar school gaan. 
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De studenten 
Heny is begonnen aan het 3e jaar van haar studie tropische landbouw. Met haar studie gaat het 
goed. Ook met haar gezondheid gaat het beter dan vorig jaar, ze is nauwelijks ziek geweest.  
Ibnu studeert voor notaris aan de universiteit van Surabaya, Ook zijn resultaten zijn goed. Hij 
verwacht juli/augustus 2014 af te studeren. 
Puspa loopt momenteel stage op de Eerste Hulp in het ziekenhuis van Surabaya en heeft het daar 
erg druk mee. Ze moet bijna ieder weekend werken en komt daardoor niet vaak thuis in Kalibaru. 
Zij hoopt de 2e helft 2014 af te studeren. 
Zainal is in april gestart met een ICT opleiding in Jember. Hij volgt het middag-/avondonderwijs. 
We hebben met hem vooraf afgesproken wat wij betalen. Het ontbrekende deel neemt hij zelf voor 
zijn rekening door te verdienen met een bijbaantje.   
We hebben ook nog 2 potentiële studenten die in  2014 ook naar de universiteit willen gaan. Sinds 
medio vorig jaar volgen we ook de middelbare scholiere Ayu. Zij wil nog steeds graag tandarts 
worden en Elmi (uit ons scholierenproject)  wil een studie economie gaan volgen.  Beiden zijn erg 
gemotiveerd. We hebben toegezegd dat we ons best gaan doen om voor hen allebei sponsors te 
vonden. 
 
 

       Dini                                  Edo                            Novia, Dinda en Yuli  

      Novita                             Elmi                                            Puspa 
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Fotoalbum van het bezoek 
De foto’s van het bezoek van Herm en Lea kunt u bekijken op de facebookpagina van Semangat.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151811553534877.1073741831.186390474876&ty
pe=1&l=9feba34fc7 
 
 
Onze website 
Semangat bestaat nu 5 jaar en in die tijd is de website flink gegroeid. Daarom is het nu tijd voor 
vernieuwing. Samen met bureau Bommenwerper (www.bommenwerper.nl ) werken we hard aan 
de nieuwe website en verwachten dat die eind december/begin januari online is. Tijdens het 
omzetten van de oude naar de nieuwe website  is deze 1 of 2 dagen niet te bezoeken.  
 

       Heny en Ayu                                            Ibnu         Zainal 


