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NIEUWS VAN ONZE STUDENTEN
 Puspa
Onze oud-studente Puspa is in september getrouwd met Widdy Kusuma. Zoals gebruikelijk in
Indonesië heeft de bruiloft enkele dagen geduurd.

 Maak kennis met Iis.
Iis Indrawati is onze nieuwe studente. Ze is 19 lentes jong en studeert sinds augustus economie
aan de universiteit in Jember. Haar ouders zijn niet in staat om haar studie te betalen. Iis heeft
Nederlandse sponsor-ouders die een deel van haar studie betalen en het andere deel wordt door
Semangat betaald.
 Grace Vitaloka
In de nieuwsbrief van april hebben u al verteld dat we Grace ook gaan ondersteunen. Zoals u hebt
kunnen lezen, studeert Grace voor arts aan de universiteit in Mataram (Lombok) en gaat zij na
haar opleiding in de kliniek in Garahan. Om die reden hebben we met onze partnerstichting SSK
afgesproken dat zij ook een gedeelte van de studie van Grace betalen.

Iis

Grace oefent het zetten van spuiten

NIEUWS VAN DE POLIKLINIEK
 De polikliniek
De renovatie is nu helemaal afgerond en er staat weer een toekomstbestendig gebouw.
Er is een overleg geweest met mevrouw Wil Brandenburg van de SSK om de toekomst van de
kliniek te bespreken en om af te stemmen welke onderwerpen Herm en Lea tijdens hun vakantie in
Indonesië gaan bespreken.

.
De gerenoveerde polikliniek
.

Nederlands bezoek aan de kliniek

Gehandicapte kinderen
Onderstaand enkele foto’s van de kinderen.
Diana Safitri is met haar moeder bij Puspa in de praktijk geweest om haar geopereerd voetje te
laten controleren. Siti doet samen met haar moeder oefeningen en Noval is bezig met huiswerk.

Diana Safitri

Siti met haar moeder

Noval

Ibu Binti (Lilianefonds) op bezoek

 Bezoek van het Lilianefonds
Ibu Binti van het Lilianefonds is op bezoek geweest bij de kliniek in Garahan. Zij maakt afspraken
met mediators ter plekke om te zien hoe zij werken en of zij zich aan de regels van het Lilianefonds
houden. Ibnu is voor de kliniek in Garahan de mediator. Ibu Binti heeft gesproken met het bestuur
van Semangat Mulia en het bezoek is prima verlopen.

BEZOEK INDONESIË
Eind van deze maand gaan Herm en Lea weer naar Indonesië om ter plekke de projecten te
controleren. Na hun vakantie ontvangt u een verslag van dit bezoek.
Ook gaan ze inkopen doen voor hun Pasar Semangat, de Indonesische markt met leuke
hebbedingetjes. Hebt u nog wensen voor spullen die in Indonesië te koop zijn, laat het ons uiterlijk
29 oktober weten en wij proberen dit voor u ter plekke te kopen. Voorwaarde is wel dat het kleinere
artikelen zijn die gemakkelijk in een koffer passen.

