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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze nieuwsbrief kijken we terug op 2022 en kunt u een kort verslag lezen van het bezoek van 
Herm en Lea aan onze projecten. 
 
Terugblik 2022 
Allereerst willen we u allemaal een goed en gezond 2023 wensen. 
Onze beide stichtingen hebben afgelopen jaar mooie resultaten bereikt en daar zijn we trots op. 
Zonder uw hulp was dit resultaat niet mogelijk geweest. Hartelijk dank daar voor en we hopen dat we 
ook in 2023 weer op uw steun mogen rekenen. 
De fondsenwerving voor onze 3 grote projecten (zie vorige nieuwsbrief) is bijna afgerond. Ook diverse 
nieuwsbrieflezers hebben ons geholpen met een financiele bijdrage, waarvoor hartelijk dank.  
 

 
             Daniar 

heeft een operatie aan zijn linker oog nodig 

 
Durf te vragen! 
Wij vragen u om hulp voor de operatie van Daniar Riskian Abimanyu. Daniar is een jongetje van bijna 
3 jaar met een oogziekte aan het hoornvlies van zijn linkeroog. Zijn vader is dagloner en heeft geen 
vast werk. De operatie kost ongeveer 1.200 Euro. Een bedrag dat zijn ouders niet kunnen betalen.  
Wilt u Daniar helpen? Een gift (groot of klein) is welkom op rekening NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v. 
Stichting Semangat, Maasbree. Graag hierbij vermelden oogoperatie. 
  
Gehandicaptenzorg 
We zijn natuurlijk ook op bezoek bij Rama en zijn vader. Rama (19 jaar) lijkt ons te herkennen, hij 
lachte volop. Het blijft ontroerend om te zien hoe liefdevol zijn vader voor hem zorgt. Rama 
ondersteunen we met een maandelijkse bijdrage van onze stichting 
Er is een jongetje, Haikal Fathan Arifin, geopereerd aan een buikhernia. De kosten van een dergelijke 
operatie is zijn ongeveer 1.200 euro. We zijn blij dat we hem hebben kunnen helpen. De operatie is 
goed verlopen en de nabehandeling vindt in de kliniek plaats. 



Voor de kerst zijn  31 kinderen/jongeren met hun ouders bij elkaar gekomen in de kliniek. Na afloop 
van de bijeenkomst hebben ze een pakket met melk, koekjes en een T-shirt ontvangen. 

 
Haikal is geopereerd aan een buikhernia                            Bijeenkomst ouders met kinderen in de kliniek 

 
Kliniek in Garahan 
Ook tijdens dit  bezoek hebben we diverse keren met Semangat Mulia, onze zusterorganisatie in 
Indonesie, over de 3 lopende projecten en  toekomst van de gezondheidszorg in Garahan gesproken. 
In 2023 zullen we u verder informeren over de 3 projecten die in het 1e halfjaar worden opgestart. 
Langzaam begint het aantal patienten weer toe te nemen. Mensen in Indonesie gingen tijdens de 
pandemie zo weinig mogelijk naar artsen en naar een kliniek omdat men bang was besmet te raken. 
De kliniek heeft nu 45 medewerkers in dienst. 
 
Onze studenten en scholieren 
Natuurlijk hebben we onze studenten en middelbare scholieren weer persoonlijk gesproken.  
Met Novita en Bella (ze heet eigenlijk Zakiyyah maar iedereen noemt haar Bella) hebben we 
gesproken over de voortgang van hun opleiding. Novita volgt nu het 7e semester voor haar studie 
rechten en Bella het 3e semester van haar studie chemie. Beide dames zijn zeer gemotiveerd.  
Anise is begonnen aan de universiteit van Jember met haar studie farmacie. Het 1e semester is 
afgerond en ze wacht nu op de uitslag van haar examens. 
Vivin heeft het 5e semester van de opleiding tot verpleegkundige afgerond en is sinds begin december 
weer bezig met een stageperiode van 2 maanden.   
Abigail, Jessica, Dini, Yesa, Doni, Deto en Fatir gaan allemaal nog naar de middelbare school.  
Voor Dini en Yesa is dit het laatste jaar op de middelbare school. Ze zijn beide volop bezig met het 
uitzoeken van een vervolgopleiding.  
 

 
     Anise    Jessica                   Abigail                       Doni                 

 
 



 

 
      Novita en Bella (Zakiyyah)                                                     Yuli, Yesa, Dini en Deto 

 
Onze oud studenten 
We hebben ook enkele van onze oud studenten ontmoet. 
Ibnu is een van onze voormalige studenten en heeft als notaris een eigen kantoor in Jember met 4 
personeelsleden. 
Ayu loopt praktijk bij een notariskantoor in Jember.  Dat moet ze 2 jaar doen voordat ze voor zichzelf 
kan beginnen. Ze hoopt volgend jaar een eigen notariskantoor te beginnen. 
Grace, afgestudeerd als arts, is verhuisd naar  Lombok omdat haar man daar woont en een 
artsenpraktijk heeft. Grace  heeft daar ook een eigen praktijk en volgt een managementopleiding in 
het ziekenhuis in Praya.  
Grace is 7 december getrouwd en wij waren aanwezig bij de huwelijksceremonie. 
Iis, afgestudeerd economie, werkte in de kliniek in Garahan maar is eind november naar Bali 
vertrokken voor een nieuwe baan. 
Onze verpleegkundigen Dinda en Yuli werken nu allebei in de kliniek in Garahan. Yuli heeft ook nog 
een praktijk aan huis in haar kampong. 
 

 
                   Ayu            Praktijk van Yuli                    Yuli en Dinda 

 
 

 
           Huwelijksceremonie Grace 
 

 

Ibnu met zijn gezin 



 
Noodhulp (eenmalig) 
De moeder van Pairi  is sinds februari weduwe en heeft zelf een lichte hersenbloeding gehad en kan 
daardoor tijdelijk niet werken. We hebben een bijdrage voor het levensonderhoud gegeven voor de  
komende maanden en hopen dat ze daarna weer in staat is om te  werken. 
Tijdens ons verblijf is in Kalibaru een grote overstroming geweest: 30 huizen verdwenen en 40 huizen 
die niet meer bewoonbaar zijn. We hadden geld ontvangen voor hulp aan mensen die alles kwijt zijn 
geworden. We hebben bij een  lokale winkel daar ter plekke  voedselpakketten laten maken (7 stuks) 
met 10 kg rijst, 1 kg eieren, 1 kg suiker, 1 kg olie en 8 pakjes mie. Onze goede vriend Hendro, gids bij 
ANWB Fox reizen, woont in het getroffen gebied en weet precies wie er hulp nodig heeft. Samen met 
hem hebben we de pakketten  uit gedeeld. 
 

 
                                         Enkele van de onbewoonbare huizen 

 
 

 
               Uitdelen van levensmiddelenpakketten                           Fian                      Gezin van Farida 

 
 
Onze overige projecten 
Bij de 2 gezinnen (Farida en Koming) die we structureel ondersteunen, gaat alles nog steeds goed. 
We hebben Fian bezocht en wat kleding en knuffels meegenomen. Fian woont nog steeds bij familie 
die wij  helpen met een maandelijks een bijdrage voor zijn levensonderhoud. 
 
 
 


