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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de periode december 2021 tot en met nu. 
Afgelopen maanden is al onze aandacht uitgegaan naar het schrijven en indienen van een 3-tal 
projectvoorstellen. Hierdoor heeft deze nieuwsbrief een behoorlijke vertraging opgelopen. Onze 
excuses hier voor. 
 
Bezoek aan onze projecten 
Ook in Indonesie heeft door de corona-pandemie veel stil gelegen. Gelukkig was daar al verandering 
in gekomen: de scholieren en studenten konden weer fysiek naar school, de gehandicapte kinderen 
en hun ouders konden weer samen komen en er kwamen weer voldoende patienten naar de kliniek.  
Herm en Lea Pennings zijn van december 2021 tot en met maart 2022 in Indonesie geweest en 
hebben uitgebreid gesproken met de lokale contactpersonen en de projecten bezocht.  
 
Onze studenten en scholieren 
Ook deze keer hebben we onze studenten en middelbare scholieren persoonlijk gesproken.  
Novita is nog steeds trots dat ze nu aan de universiteit studeert. Ze is erg gedreven om haar studie 
rechten goed af te ronden net als haar nichtje Zakiyyah die chemie studeert. 
We zijn ook op huisbezoek geweest bij de ouders van beide meisjes. 
Grace, afgestudeerd als arts, heeft de 2 verplichte jaren van werkzaamheden in een door de staat 
aangewezen ziekenhuis afgerond, en werkt nu ook in de kliniek in Garahan. 
Net na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief ontvangen we bericht dat Yuli is geslaagd voor haar 
opleiding tot verpleegkundige. Ze werkt nu in de kliniek in Garahan. 
Vivin is bezig aan het 4e semester van de opleiding tot verpleegkundige en heeft stage gelopen in het 
ziekenhuis in Banyuwangi. 
Dini, Yesa, Doni, Deto en Fatir gaan allemaal nog naar de middelbare school. We hebben met hun 
gesproken en zijn ook bij de ouders op bezoek geweest. 
Met onze scholieren en enkele (oud)studenten zijn we naar het schildpaddenproject in Sukemade 
geweest. Een mooie gelegenheid om informeel met hen te praten. 
 

 
Doni, Deto, Dinda, Vivin, Yesa, Yuli, Dini en Fatir in Sukemade 



 
Novita, Zakiyyah en Grace                 Vivin              Yuli aan het werk in de kliniek 
 
Uitbreiding studieproject 
Vanaf januari 2022 helpen we Jessica met een bijdrage in de kosten voor de middelbare school. Ze 
gaat nu naar de 1e klas van de SMP. De moeder van Jessica is in 2019 overleden. Zij was werkzaam 
als verloskundige en tevens kostwinnaar van het gezin. De vader werkt als freelance gids voor 
toeristen en heeft hierdoor geen vast inkomen. Tijdens de pandemie was er helemaal geen inkomen 
als gids. 
Ook hebben we Abigail nu opgenomen in ons studieproject. Haar hielpen we in het verleden al door 
vaker kleding en toiletartikelen voor haar te kopen. 
Anise, die we al een aantal jaren volgen, is geslaagd voor de middelbare school en heeft haar 
toelatingsexamen voor een studie farmacie gehaald. Wij betalen voor haar deze opleiding. 
 

 
Jessica                       Abigail              Anise 
    
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. 
Uit de gesprekken met mevrouw Harnik, een van onze contactpersonen, bleek dat men voorlopig de 
kliniek niet uit wil breiden naar de status van ziekenhuis omdat zij daar te veel financiele risico’s in 
zien. Tijdens de pandemie had de kliniek maar net voldoende financiën om salarissen te betalen te 
zorgen voor het reguliere onderhoud. De kliniek heeft nu 44 medewerkers in dienst. 
Door de pandemie zijn er veel wettelijke wijzigingen geweest waar de kliniek aan moet voldoen, terwijl 
er geen financiele reserve aanwezig is. Gezamenlijk hebben we gekeken wat er noodzakelijk is en 
afgesproken dat we in Nederland gaan proberen hiervoor het benodigde geld bij elkaar te krijgen. 



Hiervoor hebben we 2 projectvoorstellen geschreven. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier verder 
op in gaan. 
 

 
Wachtruimte         In gesprek met de arts       1e hulp 
 

 
Patient 1e hulp               Onderhoud buiten            Onderhoud binnen 
 
Kleding 
In februari kwam de kleding aan die al in november was verstuurd. Deze keer waren Herm en Lea  
zelf ter plekke om de kleding mee uit te delen. Er zijn weer veel mensen blij gemaakt. 
 

 
                                                              Blij met de nieuwe kleding 
 
 
 
 



Gehandicaptenzorg 
Eind december was er bij de kliniek in Garahan een bijeenkomst van de ouders met hun gehandicapte 
kinderen. Ze kregen allemaal nog een kerstcadeautje: een T-shirt, wat lekkers en rijst met kip. 
We kregen ook minder goed nieuws. De 13 jarige Mohammed, die wij hebben geholpen met een 
aangepaste rolstoel, was begin december is overleden aan een longaandoening. De rolstoel is 
eigendom van onze Indonesische zusterorganisatie en zal t.z.t. gebruikt worden voor een ander kind. 
Er zijn in het 1e half jaar weer 2 kinderen geopereerd; een met een heupafwijking en een met een 
schizis (hazenlipje). 
Yayasan Semangat Mulia, onze lokale zusterorganisatie heeft nu 25 gehandicapte kinderen onder 
hun hoede. We hebben ook gesproken over de toekomst. Uit die gesprekken is ons gebleken dat het 
noodzakelijk is om een andere auto aan te schaffen. We hebben hiervoor een projectvoorstel 
geschreven. In onze volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over dit project. 
 

 
Operatie hazenlipje                   Bijeenkomst gehandicapte kinderen   Rama 
 
Ouderenzorg 
We zijn op bezoek geweest bij mevrouw Sutiani die, samen met haar man, in Puger woont. Ze heeft 
een heel eenvoudig huisje en is volledig afhankelijk van haar man en familie omdat ze nagenoeg blind 
is. 
Begin februari hebben we besloten oma Rika niet langer financieel te ondersteunen en hebben haar 
sponsors hierover geinformeerd. Het bleek dat oma bijna het hele bedrag dat ze maandelijks ontvangt 
aan haar kleinkind Rika geeft. Rika werkt niet en leeft op kosten van oma. We hebben duidelijk 
aangegeven dat dit niet de bedoeling is omdat het geld voor levensonderhoud van oma zelf is. Ons 
voorstel was dat een  kleinkind dat in Kalibaru woont, en die wij durven te vertrouwen, voor oma de 
inkopen zou gaan doen en haar de levensmiddelen in natura zou geven. Maar oma wilde dat niet. 
Daarom hebben we besloten de maandelijkse bijdrage stop te zetten. 
 

 
Mevrouw Sutiani       Farida met haar gezin         Fian 
 
Onze overige projecten 
Met Farida en Koming, de 2 gezinnen die we ondersteunen, gaat het nog steeds goed. We zijn ook bij 
de familie van Fian op bezoek geweest. Afspraak was om hem tot minimaal december 2021 te 
ondersteunen. De situatie is ongewijzigd en we hebben besloten dat we de familie maandelijks een 
bijdrage voor zijn levensonderhoud blijven geven.  


