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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze nieuwsbrief een overzicht van ons nieuws in de periode maart tot en met augustus. 
 
Jubileum 
Op 19 maart was het alweer 10 jaar geleden dat Semangat is opgericht. We kunnen met trots 
terugkijken op de resultaten die we samen met al onze donateurs hebben bereikt! Zonder uw hulp was 
dat niet mogelijk geweest. Wij danken jullie van harte voor de ondersteuning en de aandacht voor 
onze projecten. 
 
Bezoek projecten voorjaar 2018 
Van half april tot half mei zijn Herm en Lea weer in Indonesie geweest en hebben de projecten van 
beide stichtingen bezocht. De nadruk lag deze keer vooral op de kliniek in Garahan. De 
werkvergunningen voor het personeel waren net goedgekeurd en eind mei zal de officiele opening 
plaatsvinden. We hebben ook afgesproken dat er een spandoek komt waarop de naam van de 
Indonesische stichting (Yayasan Semangat Mulia) duidelijk zichtbaar is. 
 

 
Dokter Puspa met assistentes    Verloskundigen 
 
Voor onze studieprojecten hebben we met onze contactpersonen een planning opgesteld zodat we 
een beeld hebben welke jongeren de komende jaren hulp nodig hebben bij hun studie. Ook hebben 
we diverse jongeren ontmoet en ook met hun doorgesproken wat hun plannen zijn.  
We hebben ook een nieuwe scholiere in ons programma opgenomen: de 16-jarige Tina. Haar ouders 
zijn niet in staat om voor haar te zorgen en daarom woont ze bij mevrouw Harnik op de plantage. We 
gaan haar ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage voor studie en levensonderhoud. 



 
Toekomstige studenten: Anise, Rudi en Tina  Yesi, Yuli, Dini en Dinda 
 
Ook zijn we bij Abigail op bezoek geweest, haar moeder was een maand geleden overleden. Haar 
vader heeft geen vast inkomen en we hebben met haar kleiding gekocht. We zullen tijdens ieder 
bezoek kijken wat voor haar nodig is omdat een vaste bijdrage niet mogelijk is vanwege het feit dat 
het risico te groot is dat de vader dit voor andere zaken gebruikt. 
Verder zijn we ook bij Rama op bezoek geweest. Met hem gaat het een stuk beter. Zijn 
leefomstandigheden zijn verbeterd en de medicijnen tegen de astma doen hun werk. Toen Herm en 
Lea in Indonesie waren is zijn moeder overleden, dat maakt het voor de vader extra moeilijk omdat hij 
nu grotendeels alleen voor Rama moet zorgen. 
 

 
Op bezoek bij Rama                                     
                     
 
 
Een mijlpaal bereikt!  
Op 15 mei vond de officiele opening van de kliniek in Garahan plaats.  
 

 

Abigail 



 

 
 
 
 
Gehandicaptenzorg 
De gezondheid van de gehandicapte kinderen/jongeren wordt zeer regelmatig gecontroleerd door de 
arts en de tandarts van de kliniek in Garahan. 
Voor het Suikerfeest in juni heeft een aantal van hen nieuwe kleding ontvangen. 
 

 
Controle door tandarts            Medische check up 
 
 

 
Nieuwe kleding voor het Suikerfeest 
 
 
 



 
Geslaagd! 
Grace is geslaagd als voor het theoretisch gedeelte van haar opleiding als arts. Nu moet ze nog ruim 
2 jaar stage lopen voordat ze zelfstandig mag werken.  
Ook Yuli is geslaagd voor de SMK (middelbare school) en heeft zich ingeschreven voor de opleiding 
voor verpleegkundige. Deze start begin september. 
 

 
Onze geslaagden Grace en Yuli 
 
 
Stage 
Iis, onze studente economy, heeft met goed gevolg stage gelopen bij een bank. Iis verwacht volgend 
jaar af te studeren en dan wil ze een baan gaan zoeken bij een grote bank. 
 

 


