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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
Herm en Lea Pennings hebben in september/oktober Indonesie bezocht. In deze nieuwsbrief doen zij 
verslag van hun bezoek. 
 
Jubileum 
Tijdens ons verblijf hebben we onze 25 jarige vriendschap met mevrouw Harnik en haar man gevierd . 
In 1994 kwamen wij de 1e keer in Krikilan en maakten kennis met mevrouw Harnik en haar man. Uit 
die vriendschap is een mooie samenwerking ontstaan.  
 

 
25 jarig jubileum     Wieteke van Dort                Bezoek aan Yayasan Inspirasi Lombok 
 
Contacten met andere organisaties 
We hebben in Kalibaru bezoek gehad van Theo en Lies Dinnissen van de stichting Nativitas. Deze 
stichting heeft haar werkgebied op Flores en helpt mama Belgie bij het uitvoeren van projecten. 
Op Lombok hebben we Yayasan Inspiratie Lombok bezocht. Dit is de zuster organisatie van de 
Nederlandse stichting SBI Lombok. Zij zijn bezig met het opzetten van een taalschool in de plaats 
Ampenan.  
Op Bali hebben we gesproken met Rosalien Rutten van de stichting Kita Juga.  
Door het bezoeken van elkaars projecten en het uitwisselen van ervaringen ontstaan er mooie 
leermomenten waar we in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen. 
Tijdens ons verblijf in Kalibaru hebben we Wieteke van Dort (tante Lien) ontmoet. Ze brengt ieder jaar 
met een reisgezelschap een bezoek aan de plantage van mevrouw Harnik.  Herm heeft bijna 2 uur 
met haar gesproken o.a. over Semangat en over de geschiedenis van Indonesie. Ze was heel 
geïnteresseerd in het werk van Semangat. Het was erg gezellig en informatief gesprek. 
 
Kliniek in Garahan 
Tijdens ons bezoek hebben we diverse keren met Semangat Mulia, onze zusterorganisatie in 
Indonesie, over de toekomst van de gezondheidszorg in Garahan gesproken. 
De verbouwing van de kliniek in Garahan is bijna klaar. Alleen de apotheek moet nog verplaatst 
worden naar de definitieve ruimte. Een van de belangrijkste zaken van deze verbouwing is het 
plaatsen van een generator die automatisch aanslaat bij het uitvallen van de elektriciteit. 
De vergunning om te gaan werken voor de BPJS (lokale verzekering) is toegekend. Dat biedt 
perspectief voor de toekomst. 



Op dit moment heeft de kliniek een voorlopige erkenning. In juni/juli volgend jaar vindt er een formele 
accreditatie door de overheid plaats en verwachten we dat de definitieve erkenning als kliniek een feit 
is. Helaas mag je in Indonesie pas verder gaan met stappen om tot het volgende niveau te komen (in 
dit geval ziekenhuis D) als de formele accreditatie is afgerond. Hierdoor is de verdere doorgroei 
geparkeerd tot volgend jaar. 
De kliniek heeft nu 36 medewerkers. We zijn trots dat we, samen met u, hieraan hebben bijgedragen. 
We hebben hieronder enkele foto’s geplaatst. In verband met de privacy hebben we zo weinig 
mogelijk patienten in beeld gebracht, daardoor lijkt het op de foto's misschien alsof er weinig 
bedrijvigheid is.  
 

 
De kliniek         Vergunning BPJS              Generator 
 

 
Administratie               Vergaderruimte             Receptie 
 
 

 
Kamer                Verloskundige praktijk              Apotheek 
 
Onze studenten en scholieren 
Ook deze keer hebben we een aantal van onze studenten en middelbare scholieren persoonlijk 
gesproken. Elmi en Iis zijn allebei geslaagd en de officiele diploma-uitreiking heeft plaats gevonden. 
Elmi werkt nu op het kantoor van haar broer Ibnu. 
 Iis heeft werk bij een particulier bedrijf gevonden in Denpasar (Bali) en we hebben haar daar ook 
gesproken. Iis is ambitieus en haar doel is om bij een grote bank te gaan werken omdat dit meer 
uitdaging biedt en betere doorgroeimogelijkheden. Ze is erg dankbaar voor de kans die Semangat 
haar heeft gegeven.  
Ayu  volgt met veel plezier haar opleiding voor notaris en praat er erg enthousiast over. Ze is erg 
gemotiveerd om goede cijfers te halen. Ayu studeert in Surabaya. We hebben haar daar opgezocht en 
een paar gezellige dagen samen gehad. Natuurlijk hebben we haar kamer gezien en de universiteit 
bezocht. We hebben samen mooie excursies gemaakt in Surabaya en het vlakbij gelegen eiland 
Madura.  



Novita is trots dat ze nu aan de universiteit studeert. Ze vind het wel heel erg spannend op de 
universiteit maar tot nu toe nog niet erg moeilijk. Ze is erg gedreven en net als op de middelbare 
school hoort ze bij de beste leerlingen van de klas. 
Ook Edo hebben we weer gezien. Hij gaat naar het laatste jaar van de SMK (middelbare school) en 
leert voor automonteur. 
Met Deto, Yesa, Dini, Doni, Dinda en Yuli zijn we een dag op stap geweest. Het was een gezellige 
dag en gelijk een mooie manier om informeel met de kinderen te praten.  
 

 
Elmi     Iis             Bij Ayu op bezoek 
 

 
Edo             Novita 
 

 
Deto en Doni          Yesa en Yuli               Dini en Dinda 



Uitbreiding studieproject 
Vanaf deze maand hebben we Yulian Fanny Putra Pratama (roepnaam Fanny) in ons studieproject 
opgenomen. Fanny is 22 jaar en is 3e jaars student aan de universiteit in Surabaya. Hij studeert 
electrotechniek gericht op scheepsbouw. 
Beide ouders werkten en daardoor waren zij in staat om de studie te betalen. Helaas is de moeder 
begin dit jaar overleden. Zij werkte als verloskundige. Buiten het verdriet in het gezin heeft dit ook 
vervelende financiele gevolgen. Het gezinsinkomen is hierdoor gehalveerd waardoor er te weinig geld 
is om de studie te betalen. Mede door een gift van ALINDO (Amitié- Luxembourg Indonésie a.s.b.l.) uit 
Luxemburg is het voor ons mogelijk om Fanny een financiele bijdrage te geven zodat hij zijn studie af 
kan ronden. 
Medio 2020 gaan wij Vivin helpen door een bijdrage te geven voor de opleiding van verpleegkundige. 
Ze gaat nu nog naar de SMA  en heeft in april/mei 2020 eindexamen. 
We volgen Anise al geruime tijd. Anise gaat nu naar de SMA, richting exacte vakken. Ze wil na de 
afronding van de middelbare school (2021) voor apotheker gaan studeren. We hebben haar ook op 
school bezocht. 
 

 
Fanny       Vivin      Anise 
 
Onze overige projecten 
Iedere keer als we in Kalibaru zijn gaan we op bezoek bij Abigail en kopen samen met haar kleding en 
toiletartikelen die ze nodig heeft. 
Met Farida en Koming, de 2 gezinnen die we ondersteunen, gaat het nog steeds goed. We zijn bij 
beiden thuis op bezoek geweest. 
Sinds dit bezoek zorgen we ook voor 3-jarige Fian. Hij is het oudste kind van Rika en is door haar in 
de steek gelaten. Ze betaalt niet voor het levensonderhoud van Fian. Hij woont nu bij familie en wij 
hebben afgesproken dat deze familie maandelijks een bijdrage voor zijn levensonderhoud ontvangt. 
 

 
Abigail          Arkan (zoontje van Farida)   Fian 


