Nieuwsbrief Semangat 3 januari 2016
Verslag van het bezoek van Herm en Lea.
Herm en Lea Pennings zijn in november in Indonesië op vakantie geweest en hebben natuurlijk
ook weer de projecten bezocht. In deze nieuwsbrief leest u hun verslag.
Koming
Het gaat goed met Koming en haar gezin. Na de bevalling vorig jaar, heeft Koming haar werk in de
beautysalon weer opgepakt. Haar man Fuji heeft nog steeds werk, maar met een onzekere
toekomst omdat zijn Australische werkgeefster binnenkort waarschijnlijk voor goed terug gaat naar
Australië. Het stel heeft daar veel zorgen over, want het is niet gemakkelijk om ander werk te
vinden.
Zoon Farel is nu vijf en een half jaar en gaat naar de kleuterschool. Dochtertje Naurah is net een
jaar. Ook in 2016 blijven we dit gezin ondersteunen met een bijdrage in de kosten van de voeding
voor de kinderen.
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Ouderenzorg
Onze 3 ouderen zijn allemaal goed gezond. Oma Rika is verhuisd naar een huisje dat door verre
familie, die nu in Singapore werkt, gebouwd wordt. Het huisje is nog niet klaar, maar wel
bewoonbaar. Oma past nu op dit huis en woont voor het eerst van haar leven in een stenen huisje.
Bij de 2 anderen is er niets veranderd. Mevrouw Sutiani woont nog steeds in het vissersdorp Puger
en Opa Matlani verhuist nog steeds iedere paar maanden naar een ander familielid.
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Studieproject
Onze scholieren.
De 15 jarige Novita gaat nu naar de 3e klas van de SMP. Ze kennen hier op school een ranking
van de leerlingen en ze is de 3e beste van de klas. Over ruim een half jaar gaat ze naar de SMA,
die is vergelijkbaar met de bovenbouw van de middelbare school in Nederland.
Edo hebben we dit jaar niet gezien. Hij zit intern op school en komt ongeveer een keer per maand
naar het huis van zijn oma. Natuurlijk hebben we zijn oom Ronny, die de financiën beheert, wel
gesproken en hij vertelt dat het goed gaat met Edo.
We zijn weer bij Pai op bezoek geweest om bij te praten en ook de financiën te controleren. Die
waren weer keurig in orde.
Pai had een voorstel om nog 2 middelbare scholieren te ondersteunen. We zijn samen met hem op
huisbezoek gegaan en hebben besloten om beide te helpen. Ons middelbare schoolproject is nu
uitgebreid met de 14-jarige Yusril en de 15-jarige Putut. Ze wonen allebei in dezelfde kampong,
waar een armoedige sfeer heerst. Yusril is de oudste uit een gezin van 3 kinderen en gaat naar de
2e klas van de SMP. De vader werkt in de keuken van een hotel. Zijn buurmeisje Putut is ook de
oudste uit het gezin en gaat naar de 3e klas van de SMP. Ze heeft een halfbroertje. Haar moeder
werkt in Hongkong in de huishouding voor de komende 2 a 3 jaar en haar stiefvader kan wegens
ziekte niet werken. Voor beide scholieren betalen we een bijdrage van 250 Euro per jaar aan de
kosten voor school.
De andere scholieren die hij onder zijn hoede heeft, hebben we in een gezamenlijke meeting bij
hem thuis gesproken. Alleen Novia ontbrak. Zij zit intern op school en komt niet ieder weekend
naar huis
De jongeren doen het goed op school. Dinda is op school bezig geweest met een project over
visserij. Enthousiast liet ze ons de beschrijving van het project en de bijbehorende foto’s zien.
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De studenten
Heny is bezig aan het 5e jaar van haar studie tropische landbouw. Ze is gestart met een
afstudeerproject dat gaat over het verbouwen van rode gember. De rode variant is duurder dan de
gele en vooral in Japan en China erg gewild.
Ayu en Elmi hebben we allebei maar kort gezien. Ze zaten allebei midden in een tentamenperiode
en waren daardoor erg druk met studeren.
Zainal hebben we deze keer niet persoonlijk ontmoet. Hij werkt in de morgenuren en in het
weekend in een supermarkt. Op die manier kan hij zelf een steentje bijdragen aan de kosten van
zijn ICT-studie. Op de momenten dat wij tijd hadden om hem te ontmoeten was hij aan het werk of
naar school.
Tijdens dit bezoek hebben we persoonlijk kennis gemaakt met Iis, onze nieuwe studente die
economie studeert in Jember. Ook met haar een tijdje gesproken en gelijker tijd de rekeningen van
haar studie gecontroleerd want die had ze mee gebracht. Enkele dagen later zijn we samen met Iis
naar Jember gegaan om een laptop te kopen die door haar sponsor is geschonken. Een laptop is
tegenwoordig ook in Indonesië een vereiste op de universiteit. Toen we Iis naar huis brachten,
kwamen we er achter dat ze het jongere zusje van Sumiati is. Sumiati hebben we jaren geleden
(nog voor Semangat is opgericht) geholpen en ze is nu onderwijzeres op de kleuterschool.
Deze keer zijn we ook naar Lombok gereisd om op bezoek te gaan bij Grace, die aan de
universiteit van Mataram een artsenopleiding volgt. We zijn naar de kampus gereden en hebben
daar rondgewandeld terwijl Grace en 2 van haar medestudenten ons uitleg gaven. Vervolgens zijn
we naar het huisje gereden dat ze samen met een mede-studente heeft gehuurd. Een klein huis
met 2 slaapkamers, een kleine keuken en zitkamer. Het was wel grappig om te zien dat er geen
stoel in huis stond en we in de woonkamer op een matje mochten zitten.
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Onze oud-studenten
Ibnu werkt nog steeds op het notariskantoor. Na 2 jaar werkervaring mag hij volledig zelfstandig
als notaris aan de slag. In januari 2016 kan hij al beginnen met het opstarten van een eigen zaak.
Hiervoor hebben wij hem een renteloze lening verstrekt die hij in 5 jaar terug moet betalen.
Ibnu is ook secretaris van Yayasan Semangat Mulia (onze Indonesische zusterorganisatie) en
mediator voor het Lilianefonds.
Puspa heeft nog steeds haar praktijk in Glenmore, waar ze ’s middags werkt. In de ochtenduren
werkt ze bij de kliniek in Garahan waar ze sinds kort ook een praktijk runt.
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De polikliniek in Garahan
De papieren voor de grond en voor de stichting zijn nu helemaal in orde maar er moeten nog
vergunningen voor de kliniek worden aangevraagd. Het is voor ons een hele puzzel om er achter
te komen wat er precies nodig is en wat dat allemaal gaat kosten. We hebben hier verschillende
avonden over gesproken met mevrouw Harnik en Ibnu. Gelukkig hebben we nu zicht op de kosten
om de vergunning van de kliniek aan te vragen. We hebben gevraagd om een voorstel te maken
voor de stappen daarna zodat we niet iedere keer met mogelijke kosten verrast worden, Ook
hebben we gevraagd dat ze zelf gaan proberen om sponsoring in Indonesië te krijgen.
Natuurlijk zijn we ook naar de kliniek geweest om te controleren of de renovatie goed is uitgevoerd.
Het zag er allemaal pico bello uit en alle lekkages, instortingen e.d. zijn gerepareerd en alles is
opnieuw in de verf gezet.
We hadden ook een hele doos met kadootjes uit Nederland bij ons. Die hebben we daar
afgegeven en afgesproken dat de mannen van de kliniek de kadootjes tijdens hun huisbezoeken
uit delen. Hier ontvangen we later nog foto’s van.
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Fotoalbum van het bezoek
Natuurlijk hebben we meer foto’s gemaakt dan in deze nieuwsbrief zijn gepubliceerd.
Het volledige album van het bezoek van Herm en Lea kunt u bekijken op de facebookpagina van
Semangat:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153437583594877.1073741837.186390474876&ty
pe=1&l=6fb419e452

