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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze nieuwsbrief het verslag van het bezoek van Herm en Lea Pennings aan onze projecten.  
 
Koming  
Koming en haar gezin wonen nog steeds in Kuta, Bali. Hun situatie is onveranderd. Haar man Fuji 
heeft nog steeds maar 1 week per maand vast werk en Koming werkt full time in de beautysalon. Wij 
blijven dit gezin ondersteunen met een bijdrage in de kosten voor de kinderen. 
 

 
Op bezoek bij Koming        Rika, mevrouw Harnik, oma en Fian    Levensmiddelen voor het gezin 
 
Ouderenzorg  
Ook hier is niets veranderd het afgelopen jaar. Onze 2 dames blijven allebei goed gezond. Oma Rika 
woont nog steeds in het huisje dat door verre familie, die nu in Singapore werkt, gebouwd wordt. Haar 
kleindochter Rika en haar zoontje wonen bij haar. Ook dit jaar hadden we vooraf weer een extra 
donatie ontvangen om voor oma en baby Fian extra eten te kopen. Mevrouw Sutiani verkeert nog 
steeds in goede gezondheid en woont ook nog steeds in het vissersdorp Puger. 
 
Gehandicapte kinderen 
Jaarlijks in november worden de gehandicapte kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een gezellige 
selamatan in de kliniek. De kinderen ontmoeten elkaar en de ouders kunnen bijpraten. Yayasan 
Semangat Mulia zorgde voor koekjes en limonade en een goede lunch. De kinderen kregen ook 
allemaal een kleine financiele bijdrage. Na de bijeenkomst met de kinderen hebben we de as van een 
overleden donateur bij de kliniek in Garahan begraven. Meneer heeft bij zijn overlijden SSK erg goed 
bedacht waardoor we nu extra zaken kunnen realiseren. 
 

 
Samen bidden        Samen genieten van de maaltijd          Lunchbox met nasi, ei, vlees en groenten 



 
Een kleine financiele bijdrage       Een van de geopereerde kinderen       Het restant van de lunch gaat mee naar huis 
 
De kliniek in Garahan 
In onze nieuwsbrief van augustus schreven we al dat men binnen de kliniek bezig is met de laatste 
puntjes op de i te zetten. Er is o.a. nog extra apparatuur voor de verloskamer gekocht, er is een 
garage gebouwd en er is een beveiligingssysteem aangeschaft.  
Tijdens ons bezoek werden de sollicitatiegesprekken voor de verschillende functies afgerond. Een 24-
uurs kliniek heeft bv 4 verloskundigen nodig, voldoende verplegend personeel etc. Nadat de 
sollicitatierondes achter de rug zijn, moet er de lokale overheid nog een werkvergunning afgeven voor 
de sollicitant aan de slag kan. Het afgeven van die werkvergunningen is een bureaucratisch proces 
dat de nodige tijd kost. We hopen deze vergunningen binnenkort worden verstrekt. 
Uit Nederland hadden we van een tandarts equipment ontvangen en hebben die meegenomen voor 
de tandarts in de kliniek. Die was erg blij met de nieuwe spullen. 
 

 
De nieuwe garage       Bewakingssysteem                              Laboratorium 

 
Uitleg over diabetes             De tandarts is blij met de nieuwe spullen 



 
De studenten 
 Ayu en Elmi, beiden studentes rechten, zijn bezig met stages waarbij ze tussentijds ook nog colleges 
moeten volgen.  
Zainal werkt nog steeds in de morgenuren en in het weekend. Niet langer in een supermarkt, maar bij 
een winkel in computerapparatuur. Dit past beter bij zijn ICT-opleiding. Zainal begint aan zijn laatste 
semester en daarna moet hij nog zijn afstudeerscriptie schrijven. 
Dinda is in april begonnen met een Hbo-opleiding verpleegkundige. Ze heeft het erg naar haar zin op 
de opleiding en haar eerste cijferlijst ziet er prima uit.  
Iis studeert nog steeds economie aan de universiteit van Jember en ook haar cijferlijst ziet er prima 
uit. 
Grace, die op Lombok de artsenopleiding volgt, hebben we dit jaar niet gezien omdat een bezoek aan 
Lombok dit jaar niet in de planning lag. We hebben wel via Messenger met haar gesproken. Ze heeft 
ons o.a. verteld over de deelname aan een seminar op Sumatra, waar zij haar universiteit mocht 
vertegenwoordigen.  
 

 
Ayu         Elmi met haar jongere zusje          Zainal 

 
Dinda met Lea en Herm       Iis            Grace met collega studenten in Sumatra 
 
Onze oud-studenten 
Puspa heeft nog steeds op 2 plaatsen haar praktijk: in Glenmore en in de kliniek in Garahan. 
In april is ze moeder geworden. Tijdens ons bezoek hebben we een ceremonie bijgewoond. Het 
zoontje van Puspa en haar man Widi was tijdens ons bezoek 7 maanden en mocht voor de eerste 
keer met de voetjes op de grond.  
Ibnu werkt nog gedeeltelijk bij het notariskantoor en heeft daarnaast een eigen praktijk. Ibnu is 
verloofd en we hebben tijdens dit bezoek kennisgemaakt met zijn verloofde Aju. Hij heeft het nog 
steeds druk als secretaris van Yayasan Semangat Mulia (onze Indonesische zusterorganisatie) waar 
we mee samenwerken voor de kliniek en als mediator voor het Lilianefonds. 
 

 
Puspa en Widi met hun zoontje       Kennismaken met de verloofde van Ibnu en samen eten 



 
Onze scholieren 
Novita hoort nog steeds bij de beste 3 leerlingen van de klas en daar is ze trots op.  
Edo nu naar de 1e klas van de SMK en heeft gekozen voor een techniek-opleiding. 
Bij onze vriend Pai hebben we de rekeningen gecontroleerd van de scholieren die hij onder zijn hoede 
heeft: Yuli, Yusril en Dini.  
Yuli gaat naar de laatste klas van de SMK. Omdat de ouders van Yuli nagenoeg niets kunnen 
bijdragen aan de kosten van haar opleiding, hebben we afgesproken dat we de halfjaarlijkse bijdrage 
iets verhogen. De ouders blijven zelf wel een klein gedeelte bijdragen. Als Yuli in april/mei klaar is met 
de middelbare school, wil ze ook de opleiding verpleegkundige gaan doen. We hebben al toegezegd 
dat we haar blijven ondersteunen. 
Yusril gaat dit jaar ook al naar de 1e klas van de SMK. Een rustige jongen die zijn best doet en goede 
resultaten boekt.  
Dini heeft de lagere school doorlopen en gaat sinds april ook naar het voortgezet onderwijs (SMP). 
Tijdens het bezoek aan Pai hebben we kennis gemaakt met Yesi, het zusje van Yuli. Gezien de 
financiele situatie van het gezin, hebben we besloten dat we ook Yesi in ons project “Help een kind 
naar school!” opnemen. Yesi gaat naar de 1e klas van de SMP. 
 

 
Novita                       Edo              Yuli 
 

 
Yusril           Dini                 Yesi 
 


