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Ayu op bezoek in Korea
Ayu studeert sinds medio 2014 rechten aan de universiteit van Jember. Dat gaat haar goed af. Ze
heeft ook 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 ze is in januari een week naar Korea geweest om daar
deel te nemen aan een seminar. Haar input ging over cybercriminaliteit. Hier onder kunt u haar
berichten lezen.

Bericht 1
Hallo menner,
At this time I will do presentation about Indonesia and to be continue debate. Now I am in class of
Ewha womans University.
Bericht 2
It was first time, i’m followed an exchange of students and meet students from various countries,
and there I have learned much about the law in Korea.
This competition that very interesting, when I learned to speak explain how the applicable law in
Indonesia whose culture is strongly much different from Indonesia.
The city was the center of Seoul, Korea where somewhere so modern and increasingly high tech
but not forgotten about its tradition.
I can also visit the Royal palace and the museum. To visit varoius places there we use bus that is
already in provide. But sometimes I also walk to be of use busway.
I can also introduces the cultural Indonesia when there is an event cultural night.
Universitas in Korea very different once within Indonesia, in Korea in for being 2, namely university
EWHA (100% women) and university police where 90% male and 10% female.

Kliniek Semangat Mulia
Voor dit project werken we nauw samen met de Nederlandse stichting SSK en de Indonesische
stichting Yayasan Semangat Mulia.
Renovatie
Doordat het gebouw een aantal jaren nagenoeg niet gebruikt is, is het onderhoud ook minder
geweest. Mevrouw Harnik heeft contact opgenomen met een aannemer om een plan te maken
voor de renovatie. Deze wordt betaald door de SSK en is in volle gang.

Hulp aan gehandicapte kinderen
Sinds de kliniek is overgenomen door mevrouw Harnik is er in samenwerking met het Lilianefonds
ook weer gestart met operaties voor gehandicapte kinderen. Ibnu is namens de stichting
Semangat Mulia contactpersoon voor het Lilianefonds. Samen met een van de andere
medewerkers is hij ook naar een bijeenkomst in Jakarta geweest.
Er zijn inmiddels al 11 gehandicapte kinderen in Surabaya geopereerd. De nazorg gebeurt door
Puspa. Ook houdt zij de andere kinderen nauwlettend in de gaten en controleert regelmatig hun
gezondheid.

Linksboven: 3 kinderen op weg naar het ziekenhuis in Surabaya,
rechtsboven: op bezoek bij Siti,
Linksonder: de kinderen op controle in de praktijk bij Puspa,
rechtsonder: Wulandari heeft een ernstige afwijking aan haar voet·

Pasar Indonesia 11 oktober
Op 11 oktober organiseren we voor de 3e keer samen met onze collega’s van Kita Juga een Pasar
Indonesia in het Mafcentrum, Maasbree. Houd deze datum alvast vrij in uw agenda!
U ontvangt t.z.t. het volledige programma maar u kunt in ieder geval genieten van de geweldige
zang van Mirella, heerlijk meedansen op de muziek van de Grand Canyon Band, kijken daar een
demonstratie van Pentjak Silat of mee dansen met de dames van Riang Gembira.
U kunt rondsnuffelen op de Oosterse markt en volop genoten van de vele Indonesische
specialiteiten die Sinar catering voor u maakt.
Natuurlijk geven wij informatie over de projecten en de doelstellingen van Kita Juga en Semangat
en kunt u genieten van films van beide stichtingen.
Tot ziens op 11 oktober!
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