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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte over de voortgang van onze projecten. 
 
Kliniek in Garahan 
In de nieuwsbrief van juni jl. schreven we al dat de kliniek gefaseerd door wil groeien naar ziekenhuis 
klasse D (regionaal ziekenhuis) en dat er reparatie van het dak noodzakelijk is. 
De verbouwingen gaan zoals gepland verder en het dak is in de tussentijd vernieuwd zodat het 
toekomstbestendig is.  

 
Het dak is vernieuwd 

 

 
In de overige ruimtes wordt de verbouwing ook afgerond 



Studieprojecten 
We hebben een nieuwe scholier in ons programma opgenomen: de 12-jarige Doni. Hij gaat naar de 1e klas 
van de SMP. 
Dinda studeert voor verpleegkundige en loopt daarvoor regelmatig stage in de ziekenhuizen in de 
omgeving. 
Novita is geslaagd voor de SMP en is opt 27 augustus gestart met haar studie rechten.  
Iis is afgestudeerd voor de opleiding economie aan de universiteit van Jember. De officiële diploma 
uitreiking moet nog plaats vinden. 

 
Doni      Novita is geslaagd aan de SMA  
 

 
Dinda loopt stage 

 
Gehandicaptenzorg 
Traditiegetrouw hebben de gehandicapte kinderen/jongeren voor het Suikerfeest kleding en een 
pakket met lekkernijen ontvangen. 

 
 



Overig nieuws 
 
Sponsorloop. 
We krijgen hulp van VSO Impuls, een middelbare school voor jongeren met een beperking. De 
opbrengst van de sponsorloop in oktober is voor Semangat. Wij zullen de opbrengst besteden aan 
ons gehandicaptenproject. 
 
U kunt ons ook helpen. 
Natuurlijk is een rechtstreekse donatie welkom maar u kunt ons ook helpen door uw aankopen op 
internet via SponsorKliks te doen. Veel mensen kopen of boeken tegenwoordig online. SponsorKliks is 
het grootste affiliatenetwerk voor (sport)verenigingen, sporters, scholen, goede doelen en overige 
non-profitorganisaties en laat donateurs, leden en supporters gratis sponsoren 
Hieronder vertellen wij u hoe u Semangat kunt helpen. 
Ga naar https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?&club=5174&cn=nl&ln=nl 
Als u deze link gebruikt staat Stichting Semangat al als goed doel ingesteld. 
Op de linkerkant van het scherm zie je de keuze “winkels”. Als je dat aanklikt ziet u een overzicht van 
veel bekende webwinkels die bij hen zijn aangesloten, ook vliegtickets, reizen e.d. zijn via 
SponsorKliks te boeken. Wilt u eten bestellen via Thuisbezorgd.nl? Ga dan naar deze site via 
SponsorKliks en wij ontvangen een commissie zonder dat het u iets extra’s kost. 
Hoe werkt het? 
Heel eenvoudig! Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 
gedaan. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de 
site van Bol.com, je betaalt hetzelfde voor uw aankoop. In het laatste geval keert Bol.com ons een 
commissie uit en helpt u Semangat hier mee. 
U winkelt en/of reserveert dus op een veilige manier en voor dezelfde prijzen, alleen gaat er nu een 
deel van uw aankoop of reservering naar onze projecten. Doen dus! 
 
 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?&club=5174&cn=nl&ln=nl

