Nieuwsbrief Semangat 30 april 2015, deel 1
Verslag van het bezoek van Herm en Lea.
Herm en Lea Pennings zijn in november/december weer naar Indonesië gingen. In dit deel van de
nieuwsbrief leest u hun verslag van de stand van zaken van de projecten van Semangat.
Koming
Natuurlijk zijn we op bezoek geweest bij Koming en Fuji. Hun 2e kindje was enkele dagen voor
onze aankomst geboren. Het is een kerngezond meisje van 3700 gram en haar naam is Naura.
Haar man Fuji heeft nog steeds werk. Koming heeft nu zwangerschapsverlof, maar dat werkt wel
anders dan in Nederland. Als je niet werkt, dan ontvang je ook geen salaris. Gelukkig kan ze in
februari weer in de beautysalon gaan werken. Het leven op Bali blijft maar duurder worden en het
blijft een uitdaging om er te kunnen leven, ondanks het feit dat Koming en haar man allebei
werken. We hebben afgesproken dat we ook in 2015 weer een bijdrage in de kosten van de
voeding voor de kinderen blijven geven.
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Ouderenzorg
Mevrouw Sutiani woont nog steeds in het vissersdorp Puger en Opa Matlani verhuisd nog steeds
iedere paar maanden naar een ander familielid. Ze zijn beiden goed gezond.
Met Oma Rika ging het dit jaar wat minder goed toen we in Kalibaru aan kwamen. Ze was
grieperig maar is gelukkig wel naar de dokter geweest. Na enkele dagen ging haar gezondheid
weer voor uit. Oma Rika woont nog steeds in een klein huisje van gevlochten bamboe.
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Studieproject
Onze scholieren.
Tijdens onze bezoek hebben we de financiële verantwoording bij Pai gecontroleerd. Toch knap
hoe secuur dat hij dit doet en dat voor iemand die zelf alleen maar lagere school heeft gehad.
Herm is samen met Pai onaangekondigd op schoolbezoek geweest naar de school waar Novia nu
heen gaat. Ze werden daar hartelijk ontvangen, kregen een goede uitleg en konden op hun gemak
alles bekijken. Yuli, Dinda en Dini hebben we thuis opgezocht. Yuli gaat nu naar de 3e klas SMP
en Dinda naar de 1e klas SMK. Ze heeft daar gekozen voor een agrarische opleiding voor het
kweken en verzorgen van vis. Dini gaat nog naar de lagere school.
Edo hebben we gezien tijdens een bezoek aan zijn oma. Ook met hem gaat het goed. Met zijn
oom Ronny hebben we de verantwoording doorgesproken. Die was weer pico bello in orde.
Novita heeft ons opgezocht toen we in het gastenverblijf van de polikliniek in Garahan logeerden. ,
Hij zit nu intern op een school ongeveer 50 kilometer van huis.
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De studenten
Heny is begonnen aan het 4e jaar van haar studie tropische landbouw. Met haar studie gaat het
nog steeds goed.
Zainal is in vorig jaar in april gestart met een ICT opleiding in Jember. Hij volgt het middag/avondonderwijs. We hebben hem ontmoet tijdens ons verblijf in Garahan. Dat was voor hem
gemakkelijker dan vanuit Jember helemaal naar Kalibaru te rijden, Het gaat goed met zijn studie. ’s
Middags volgt hij colleges op de universiteit en ’s morgens heeft hij een baan bij Alfamart (een

supermarkt). Het geld dat hij daar verdient gebruikt hij als leefgeld in Jember. Wij betalen zijn
studie en zijn kamer. Het geld voor eten, drinken, kleding en dergelijke verdient hij zelf.
Natuurlijk hebben we ook onze twee nieuwe studentes gesproken: Ayu en Elmi. Beiden studeren
ze rechten in Jember. Ayu heeft deelgenomen aan een wedstrijd waaraan 13 universiteiten in heel
Indonesië deel namen. Voor de beste 8 studenten is er een studiereis van een week naar Korea te
winnen. Het is Ayu gelukt om bij die beste 8 te eindigen en in januari is ze een week naar Korea
geweest.
We hebben ook besloten dat we Grace voor een gedeelte van haar studie gaan ondersteunen.
Grace studeert voor arts aan een universiteit in Lombok. Het is de bedoeling dat zij na haar
opleiding ook in de polikliniek gaat werken.
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Onze oud-studenten
Ibnu is afgestudeerd op de universiteit van Surabaya en werkt op het notariskantoor waar we zijn
geweest voor de papieren van de polikliniek. Voordat hij een eigen praktijk mag beginnen moet hij
eerst 28 jaar zijn en verder moet hij 2 jaar werkervaring hebben op gedaan bij een notariskantoor.
Daar is hij nu dus mee bezig. Het nadeel daarvan is dat hij nagenoeg niets verdient. We hebben
besloten dat we hem de komende 2 jaar nog een klein stukje financieel blijven ondersteunen.
Ook Puspa is afgestudeerd. Ze is in september 2014 in Glenmore een eigen praktijk gestart en
verder werkt ze ook nog 2 dagen in de week als dokter voor de mensen die hier op een
onderneming werken. Die nemen voor hun personeel eigen dokters in dienst. Als de polikliniek alle
vergunningen binnen heeft gaat ze daar ook nog werken.
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De polikliniek in Garahan
In de nieuwsbrief van april hebben we al aandacht besteed aan de polikliniek in Garahan.
De papieren om de grond over te schrijven op naam van mevrouw Harnik waren toen al door de
notaris goedgekeurd. De Agraria (Indonesisch kadaster) deed echter erg moeilijk en heeft de
papieren alsnog afgekeurd. Herm en Lea hebben de benodigde, aanvullende papieren uit
Nederland meegenomen en die samen met mevrouw Harnik naar de notaris in Jember gebracht.
Die zorgt dat het totaalpakket bij de Agraria terecht komt. Er is daar echter maar 1 persoon die
bevoegdheid heeft om de papieren goed te keuren. Helaas was deze meneer op zakenreis naar
Jakarta en Surabaya en duurde het dagen voordat we de bevestiging kregen dat de papieren nu
wel in orde zijn en dat de grond nu ook bij het kadaster is overgeschreven. Om dat te vieren heeft
mevrouw Harnik in tumpengan (feestmaaltijd met gele rijst) gehouden.
Het beheer is ondergebracht in een Indonesische stichting: Semangat Mulia. Mevrouw Harnik,
haar man, Ibnu, Heny en de vader van Ibnu vormen het bestuur van de nieuwe stichting die de
kliniek gaat beheren.
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De foto’s van het bezoek van Herm en Lea kunt u bekijken op de facebookpagina van Semangat.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152622400729877.1073741836.186390474876&ty
pe=1&l=ff8b42297a

