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In de vorige nieuwsbrief hebt u gelezen dat Herm en Lea Pennings van november tot en met 
januari in Indonesie verbleven. In die nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over de voortgang 
van de polikliniek en hebben we u om hulp gevraagd voor de toekomstige studie van Dinda. In dit 
verslag leest vervolg van het bezoek van Herm en Lea, het laatste nieuws over de polikliniek en 
over de samenwerking met Stichting de Stille Sterke Kracht (SSK). 
 
 
Koming 
Koming en haar gezin zijn verhuisd naar een goedkopere woning. Haar man Fuji heeft nog steeds 
werk, maar zijn Australische werkgeefster is maar 1 week per maand in Indonesie en dat betekent 
ook maar 1 weekloon per maand. Het stel is daar erg bezorgd over, want het is nog niet gelukt om 
ander werk te vinden. Gelukkig werkt Koming full time in de beautysalon zodat er toch een vast 
inkomen is. 
Zoon Farel is nu zes en een half jaar en gaat naar lagere school. Zijn zusje Naurah is nu twee. 
Ook in 2017 blijven we dit gezin ondersteunen met een bijdrage in de kosten voor de kinderen. 
          

 
     
Koming met haar kinderen   Extra levensmiddelen   Oma Rika  
       
 
Ouderenzorg 
Onze 2 dames zijn allebei goed gezond. Oma Rika woont nog steeds in het huisje dat door verre 
familie, die nu in Singapore werkt, gebouwd wordt. Haar 17-jarige kleindochter Rika woont bij haar 
en heeft in april een kindje gekregen. Daar heeft ze veel zorgen over. Wij hebben voor oma en de 
baby extra eten gekocht, daar was ze erg blij mee.  
Mevrouw Sutiani verkeert ook in goede gezondheid en woont nog steeds in het vissersdorp Puger. 
 
 
 



De studenten. 
Heny is bezig aan het laatste deel van haar studie tropische landbouw. Ze is nu bezig met haar 
eindscriptie en verwacht in april/mei af te studeren. In november heeft ze zich verloofd met 
Nanang. Een heel officieel feest, waar Herm en Lea ook bij zijn geweest. 
Tijdens ons bezoek in Kalibaru hebben we Ayu en Elmi natuurlijk ook gesproken. Het gaat goed 
met beide jonge dames. en ook op school gaat het uitstekend. Eind november tot en met begin 
januari is de tentamenperiode op de universiteit. Ze hadden het dus druk met hun studie.  
Zainal werkt nog steeds in de morgenuren en in het weekend in een supermarkt. In de middag 
volgt hij zijn ICT-opleiding 
Iis studeert economie aan de universiteit van Jember (3e semester). 
Ook dit jaar hebben we Grace op Lombok bezocht. Ze zit nu in het 5e semester van de 
artsenopleiding en loopt tussendoor ook stage. Zo heeft ze o.a. in Klungklung, Oost - Bali in een 
ziekenhuis gewerkt. In maart heeft ze een paar weken vakantie en gaat Puspa dan helpen in de 
kliniek in Garahan. 
 

 
 

Ayu en Heny    Elmi met broer en zusje   Zainal 
 

 
 

In gesprek met Iis   Grace    Verloving Heny en Nanang 
 
 



Onze scholieren. 
De 16 jarige Novita zit nu op de 1e klas van het SMA. Ze hoort nog steeds bij de beste 3 leerlingen 
van de klas. 
Edo gaat in een plaats 60 km van Kalibaru naar school en woont daar intern. Hij gaat nu naar de 
3e klas SMP. Zijn oom Ronny is hem speciaal op de brommer gaan halen, een hele reis. Wij 
vinden het belangrijk om ook regelmatig zelf de scholieren te zien en met hun te praten. Bij Edo 
was het al 2 jaar geleden dat we hem gezien hadden. 
 

 
 
 Novita   Edo   Yusril   Financiele verantwoording 
    
Bij onze vriend Pai hebben we de rekeningen gecontroleerd van de scholieren die hij onder zijn 
hoede heeft: Dinda, Novia, Yuli, Yusril en Dini. Op advies van Pai hebben we in oktober de 
bijdrage voor Putut stopgezet omdat zij verhuisd is naar Jember en het voor Pai niet mogelijk is om 
daar voldoende controle op uit te voeren. 
Dinda is bezig aan het laatste jaar. Dinda is een clevere meid en wil graag gaan verder studeren 
voor verpleegkundige (HBO-opleiding). Ze heeft ons samen met Pai bezocht en ons om hulp 
gevraagd want haar ouders hebben niet voldoende inkomsten om die studie te betalen. Om dit te 
realiseren krijgen we financiele hulp van het Anne van Rijncollege in Nieuwegein. 
Ook Novia is bezig aan haar laatste jaar.  
Yuli gaat sinds april naar de SMK. Daar zijn extra kosten aan verbonden. Normaliter betalen de 
ouders zelf een deel van de kosten maar de ouders van Yuli kunnen nagenoeg niets bijdragen aan 
de kosten van haar opleiding. Extra kosten zijn bijvoorbeeld de kosten als gevolg van stage. Haar 
stageplek is 30 kilometer van huis. Daarom moest ze tijdelijk op kamers. Om dezelfde reden 
hebben we, als uitzondering, eenmalig een extra betaling gedaan om een deel van de kosten van 
een laptop te vergoeden.  
Yusril is een rustige jongen die naar de 3e klas van de SMP gaat. Zijn resultaten zijn goed. 
Dini, de jongste van het stel, gaat nog naar de lagere school. Ook zij gaat volgend jaar naar de 
middelbare school. 
 

 
 
Dini, Dinda en Yuli      Yuli en Novia   

     
 



Onze oud-studenten 
Puspa heeft nog steeds op 2 plaatsen haar praktijk: in Glenmore en in de kliniek in Garahan. 
Puspa is zwanger en eind maart/begin april wordt ze moeder. In tegenstelling tot in Nederland 
kennen ze in Indonesie geen zwangerschapsverlof. Ze werkt door tot ongeveer aan de bevalling 
en daarna heeft ze 2 weken vrij.  
Ibnu werkt nog steeds bij het notariskantoor maar is daarnaast ook voor zichzelf begonnen. Samen 
met zijn zusje Elmi, ook een van onze studenten, heeft hij een huisje gehuurd waar hij de kamer 
als kantoor heeft ingericht. Verder is hij druk bezig als secretaris van Yayasan Semangat Mulia 
(onze Indonesische zusterorganisatie) waar we mee samenwerken voor ons project voor de 
polikliniek en als mediator voor het Lilianefonds. 
 

 
 
 Ibnu    Het kantoor van Ibnu   De notaris aan het werk 
   
Voorgang polikliniek 
Herm en Lea hebben veel overleg gehad over de polikliniek en zijn enthousiast over de 
vorderingen die er gemaakt werden tijdens hun verblijf.  
Eind januari hebben we een mail met de voortgang ontvangen. Een beknopte samenvatting: 

- Het schiet goed op en de meeste ruimtes zijn al met meubilair ingericht. De airco’s hangen 
en daar waar nodig zijn afscheidingswanden gemaakt en gordijnen op gehangen. De 
apparatuur wordt pas op het laatst geplaatst. 

- Het linnengoed is gesorteerd en gewassen. Er ligt een gigantische voorraad kleding voor 
verplegend personeel en ook alle lakens en gordijnen worden gewassen. 

- Er is een goede 2e hands Suzuki APV gekocht die wordt omgebouwd en als ambulance 
gaat fungeren. 

- De oprit voor de ambulance om bij de 1e hulp ruimte te komen is nu gereed. 
- De vergunning voor de tandarts binnen, Vhian is op 3 januari officieel gestart.  

We zijn trots op dit resultaat en dat er door een samenwerking van Semangat en SSK (de stichting 
die de kliniek in het verleden heeft laten bouwen) binnenkort een betere gezondheidszorg 
beschikbaar is in Garahan. 
 

 

Foto links:  
tandarts Vhian aan het werk 
 
 
 
 
 
Foto rechts: 
Het linnengoed  



 
 

De balie      De ruimte voor de apotheek   
 

 
 
  De eerste hulp      Hier gaat de verloskundige werken 
 

 
 
Deze ruimte wordt aangepast voor het laboratorium  De toekomstige ambulance 
 
 
 
Samenwerking Stichting de Stille Sterke Kracht (SSK) 
Wij werken al enkele jaren samen met SSK. Sinds januari is SSK officieel gevestigd in Maasbree 
en is er een nieuw bestuur geformeerd. Dit bestaat uit Sander Janssen (voorzitter), Herm Pennings 
(secretaris/penningmeester) en Lea Pennings. Vanaf dit jaar zullen we ook regelmatig 
gezamenlijke nieuwsbrieven versturen en u informeren over de verdere samenwerking tussen 
beide stichtingen. 


