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Kerstwens 
Wij wensen u, ook namens het bestuur van onze Indonesische zusterorganisatie Semangat Mulia 
en alle mensen die door u geholpen worden, hele fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 
2017. Wij hopen dat we ook in 2017 weer op uw steun mogen rekenen. 
 

 
 

WWIIJJ  WWEENNSSEENN  UU  FFIIJJNNEE  FFEEEESSTTDDAAGGEENN  
EENN  

EEEENN  GGEELLUUKKKKIIGG  22001177  
 



Herm en Lea Pennings op bezoek in Indonesië. 
Herm en Lea Pennings zijn vanaf begin november in Indonesië en blijven daar tot eind januari. De 
focus ligt tijdens dit bezoek vooral op het project Polikliniek Semangat Mulia, maar ook de andere 
projecten worden ter plekke gecontroleerd. In deze nieuwsbrief kunt u de voortgang van het project 
voor de polikliniek en we hebben een verzoek om hulp aan een toekomstige studente. Het verslag 
over de overige projecten ontvangt u als ze weer terug zijn in Nederland. 
 
Polikliniek Semangat Mulia  
Onze nieuwsbrief van mei was volledig gewijd aan het nieuwe project polikliniek Semangat Mulia. 
We hebben al van een aantal vermogensfondsen reactie ontvangen. De teller staat nu ongeveer 
op 30.000 Euro. Daarnaast betaalt Stichting de Stille Sterke Kracht in Gouda de begrote 8.000 
Euro die nodig zijn voor het aanvragen van de vergunningen. Dat betekent dat we ongeveer de 
helft van de oorspronkelijke begroting bij elkaar hebben. Dat betekent dat we ruim de helft van de 
oorspronkelijke begroting bij elkaar hebben. 
Onze zusterorganisatie in Indonesië, Yayasan Semangat Mulia, heeft overleg gehad met de Dinas 
Kesehatan (vergelijkbaar met het ministerie van Gezondheid in Nederland). De oorspronkelijke 
plannen zijn in goed overleg aangepast waardoor de kosten lager uit vallen. Ook de gunstige koers 
van de Euro maakt dat we minder geld nodig hebben dan oorspronkelijk begroot. Op dit moment 
hebben we in totaal nog een tekort van ongeveer 10.000 Euro. Dat betekent dat 80% van de 
begroting is afgedekt. Een goede start maar er is meer nodig!  
Ook u kunt ons daar bij helpen: 
- Natuurlijk is een gift van u voor dit project van harte welkom. U kunt dit overmaken op rekening 
NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree. Wilt dan in de omschrijving 
vermelden: polikliniek. 
- Vertel over dit project aan familie, vrienden, collega’s, sportvrienden enz. Misschien willen zij ook 
een steentje bijdragen 
- Of organiseer samen een activiteit waarvan de opbrengst aan dit project wordt geschonken. 
- zijn er bij u in de buurt lokale organisaties (bv een kringloopwinkel, vlooienmarkt etc.) die een 
deel van hun opbrengst aan een goed doel schenken, vraag dan namens ons een bijdrage aan. 
Wij helpen u graag daar bij. 
- Hebt u nog tips voor ons waar wij een aanvraag voor een financiële ondersteuning kunnen 
indienen? Wij horen het graag. 
 
De benodigde vergunningen om te starten met de aanpassingen zijn al binnen. Begin december is 
er gestart met de verbouwing. Oorspronkelijk zouden de ruimtes aan de zijkant verbouwd worden, 
nu is in overleg met de Dinas Kesehatan besloten de ruimtes aan de voorkant aan te passen. Daar 
zijn we om 2 redenen er blij mee: de kliniek is beter zichtbaar vanaf de doorgaande weg en wat 
zeker zo belangrijk is, er hoeft minder aangepast te worden waardoor de kosten lager uit vallen. 
Hieronder ziet u al een eerste foto-impressie van de verbouwing. We verwachten dat de 
aanpassingen in april 2017 zijn gerealiseerd. Daarna kan de laatste vergunning aangevraagd 
worden. 
Er is ook een tandarts gevonden die in de praktijk bij de kliniek gaat werken. Vhian is sinds kort 
afgestuurd aan de universiteit in Jember en heeft een vergunning aangevraagd om te kunnen 
starten als tandarts in de polikliniek in Garahan. Deze vergunning wordt eind van dit jaar verwacht. 
Afgelopen maanden heeft ze al de verschillende dorpshoofden in de omgeving bezocht en een 
aantal scholen, om reclame te maken voor de nieuwe praktijk 



 
De nieuwe indeling van de kliniek 

 
De ruimtes worden aangepast en meubilair wordt geplaatst. De nieuwe tandarts 
 

 
Ook de eerste apparatuur en benodigde hulpmiddelen zijn al aangeschaft 



Dinda vraagt u om hulp 
Dinda is een van de middelbare scholieren uit ons project “Help een kind naar school!”. Ze gaat nu 
naar de laatste klas van de middelbare school en hoort daar bij de top 3 van de beste leerlingen. In 
april 2017 doet ze eindexamen droomt er van om verder studeren. Haar vader werkt in de 
triplexfabriek en haar moeder doet af en toe de was voor een hotel om wat bij te verdienen. Voor 
hen is het onmogelijk om de droom van Dinda waar te maken. Daarom heeft ze ons om hulp 
gevraagd. 
Wij willen haar graag helpen om haar droom te realiseren maar ook wij kunnen dat niet alleen. 
Daar hebben we hulp bij nodig. We hebben jaarlijks nog ongeveer 600 Euro nodig. Daarom zijn we 
op zoek naar 5 mensen die gedurende 5 jaar 10 euro per maand willen bijdragen aan haar studie. 
Er zijn mogelijkheden om dit hele bedrag belastingaftrekbaar te maken. Wij informeren u graag 
hier over. Het mag natuurlijk ook een vriendgroep, sportclub, familie enz. zijn die samen die 10 
Euro per maand betaalt.  
 

 
 
Wie helpt Dinda haar droom te realiseren? 
 


