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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste stand van zaken van onze projecten.  
 
De kliniek in Garahan 
De kliniek in Garahan heeft nog steeds last van de Corona-crisis. Mensen blijven bang en gaan alleen 
naar de kliniek als het niet anders kan bv voor een geboorte (thuisbevalling is verboden) of naar de 1e 
hulp. 
Er wordt veel aandacht besteed aan voorlichting van de lokale bevolking: de tandarts bezoekt scholen 
en geeft kinderen uitleg over het poetsen van tanden en mondverzorging. Andere medewerkers doen 
gezondheidschecks op locatie. 

 
De kliniek in Garahan    Verloskundige zorg 
 

 
Uitleg tanden poetsen aan de kinderen    Gezondheidscheck 

 
 



 Onze studieprojecten 
Zoals al eerder vermeld, blijven we in coronatijd onze scholieren/studenten op afstand volgen. We 
houden contact via Whats app, Messenger en email om de voortgang te bewaken.  
In de vorige nieuwsbrief kon u kennis maken met Zakiyyah Nabilah. Zakiyyah is gestart met haar 
opleiding chemie. Net als bij Novita vinden de lessen gedeeltelijk online plaats vanwege corona. 
Deto, die gestart is aan zijn 1e jaar op de SMK in Kalibaru, had 3 nieuwe uniformen nodig. Hiervoor 
hebben we een extra eenmalige bijdrage gedaan. Voor de uniformen wordt stof gekocht en een 
naaister maakt dan de uniformen op maat. 
In juli was Yuli bezig aan haar laatste stage, daarna is ze nog kort naar school geweest en heeft 
eindexamen gedaan voor haar opleiding als verpleegkundige. Begin van deze maand hebben we 
bericht ontvangen dat ze geslaagd is. 
Vivin heeft in een puskesmas (gezondheidscentrum) stage gelopen voor haar opleiding 
verpleegkunde en volgt nu weer haar lessen op school. 
Ayu is in oktober getrouwd en loopt nu stage op diverse notariskantoren. 
 

 
Zakiyyah en Novita volgen de lessen gedeeltelijk online                              Stof voor de uniformen van Deto 
 

 
           Stage Vivin                                             Stage Yuli                           Laatste semester Yuli 
 



 
Yuli met haar familie na de diploma uitreiking                         Een trotse Yuli met diploma              Huwelijk Ayu 

 
 
Gehandicaptenzorg 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat wij zorgen voor Rama, een meervoudig 
gehandicapte jongeman, en zijn vader. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 500 euro per jaar.  
Op Facebook hebben we extra aandacht besteed voor zijn situatie en om financiële hulp gevraagd. Dit 
heeft geresulteerd in eenmalige bijdrages van in totaal 185 Euro. 
Hebt u geen Facebook en wilt u Rama ook helpen? Elke bijdrage, groot of klein, is welkom op 
rekening NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree. 
U kunt ook helpen door betaling via dit Tikkie (rekening tnv. L. Pennings):   
https://tikkie.me/pay/4vsemjlc4k7hfkpp6ru7 
Wij zorgen dan dat het geld op de rekening van Semangat wordt gestort. 
 
 

 
Actie  voor Rama op Facebook    Rama ontvangt maandelijks medicijnen, vitamies en melk 
 
 

Goede Doelen actie Maasbree. 
Semangat doet al een aantal jaren mee aan de Goede Doelen actie in Maasbree. Dit jaar heeft deze 
actie 768,46 voor Semangat opgebracht. 
 

 

https://tikkie.me/pay/4vsemjlc4k7hfkpp6ru7


Kledingactie 
Ook in mei hebben we weer kledingpakketten verzonden. Het heeft tot begin augustus geduurd 
voordat deze bij mevrouw Harnik arriveerden. We hebben weer veel mensen blij kunnen maken.  
Begin van deze maand hebben we wederom pakketten verstuurd. We verwachten dat deze in januari 
op plaats van bestemming aan komen. 
 

 
 

 
 


