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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze nieuwsbrief een overzicht van ons nieuws in de periode januari tot en met mei 2019. 
 
Bezoek projecten voorjaar 2019 
Van half maart tot half april zijn Herm en Lea weer in Indonesie geweest en hebben de projecten van 
beide stichtingen bezocht. Deze keer werd het gezelschap uitgebreid met SSK-voorzitter Sander 
Janssen. Hieronder vertellen we daar over. 
 
Kliniek in Garahan 
In onze vorige nieuwbrief schreven we al dat de kliniek gefaseerd door wil groeien naar ziekenhuis 
klasse D (regionaal ziekenhuis). Begin dit jaar hebben we het proposal ontvangen voor de uitbreiding 
van de kliniek met als einddoel de status van ziekenhuis te krijgen over enkele jaren. Tijdens ons 
bezoek hebben we meerdere keren met Semangat Mulia, onze zusterorganisatie in Indonesie, over 
de toekomst van de gezondheidszorg in Garahan gesproken. 
Op dit moment wordt de stap naar een kliniek op het hoogste niveau gerealiseerd. Het is de bedoeling 
dat Semangat Mulia eind 2019/begin 2020 begint met de voorbereiding voor de groei naar de status 
van ziekenhuis klasse D. 
Al voor ons bezoek was het aantal kamers uitgebreid. Op het moment dat wij er waren, was men 
volop bezig met het aansluiten van de generator, het verbouwen van de ruimtes die dienst gaan doen 
als spreekuurkamer voor specialisten en de verhuizing van de kantoorruimtes naar een andere plek in 
het gebouw. 
Het dak van de ruimte midden in het gebouw lekte op meerdere plekken. Dit is tijdens ons bezoek 
besproken en we hebben gevraagd om daar een apart proposal voor in te dienen. Dit hebben we al 
ontvangen en goedgekeurd. We verwachten dat de verbouwing eind juni gereed is en zullen daar in 
onze volgende nieuwsbrief zeker nog op terug komen. 
Op het moment van ons bezoek waren er 35 medewerkers in dienst en was het lokale bestuur volop 
bezig met de vergunning om te gaan werken voor de BPJS (lokale verzekering). 
We zijn trots op dit resultaat, dat we samen met u, onze donateurs, bereikt hebben. 
 

 
Het voorste gedeelte van de kliniek is al eerder verbouwd: eerste hulp, laboratorium en apotheek 



 
Dokter Puspa        Een deel van het personeel     De verbouwing start 
 

 
De verbouwing  is in volle gang                           De generator wordt aangesloten 
 
 
Studieprojecten 
Onze studieprojecten verlopen naar wens. 
De middelbare scholieren (Deto, Yesa, Dini, Yusril, Edo en Novita) doen goed hun best op school en 
halen mooie resultaten. 
Novita heeft in mei de middelbare school afgerond als een van de besten van haar klas. Ze wacht nu 
op haar toelatingsexamen voor de universiteit. 
Ook onze studenten doen goed hun best. Elmi en Iis studeren af in de 2e helft van dit jaar. Ayu is al 
gewend in Surabaya waar ze rechten studeert en Dinda en Yuli doen het goed op de opleiding 
verpleegkunde.  
Grace heeft ons op Bali bezocht. Ze liep op het moment van ons bezoek stage op de afdeling 
gynaecologie in het ziekenhuis in Klungklung. 
Ook zijn we op bezoek gegaan bij oud student Ibnu. Hij heeft sinds vorig jaar een eigen notariskantoor in 
Jember en is tevens bestuurslid van Semangat Mulia. 
 

 
Novita    Yesa, Dini, Yuli en Deto       Dini 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het notariskantoor van Ibnu         Met Ayu op de foto  Iis bij ons op bezoek 
 
Gehandicaptenzorg 
We hebben weer 1 kind kunnen helpen met een operatie: Afifah Nahda (11-07-2018) is geboren met 
een schisis (hazenlip). Zij is in februari geopereerd in het ziekenhuis van Surabaya.  
Tijdens ons bezoek hebben we ook gesproken over zorg voor de gehandicapten en afgesproken dat 
we daar jaarlijks een apart budget voor overmaken dat kan worden besteed aan een bijdrage aan 
operaties, aankoop van medicijnen en vitamines. Twee keer per jaar ontvangen we een 
verantwoording over de besteding van dit budget. 
 

 
Afifah    Abigail 
 
Onze overige projecten 
Natuurlijk zijn we ook weer bij Abigail, het meisje dat vorig jaar haar moeder is verloren, op bezoek 
geweest en hebben gezorgd voor  kleding en toiletartikelen. 
Met Farida en Koming, de 2 gezinnen die we ondersteunen, gaat ook alles goed. We zijn bij beiden 
thuis op bezoek geweest. 
Ook onze 2 ouderen zijn allebei gelukkig nog in goede gezondheid. 
 

 
Koming met haar gezin              Mevrouw Harnik met oma Rika           Het gezin van Farida 


