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Beste nieuwsbrieflezer,
Allereerst willen we u bedanken voor uw aandacht en ondersteuning in 2017. Wij wensen u en uw
familie een heel goed en gezond nieuwjaar en hopen dat we ook in 2018 weer op uw steun kunnen
rekenen.

Bezoek aan de projecten in Indonesie
Herm en Lea zijn in november in Indonesie geweest en hebben daar de projecten van beide
stichtingen bezocht, de voortgang en de financiele verantwoording gecontroleerd.
Een gedetailleerd verslag over de verschillende projecten kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.
We willen wel al aandacht vragen voor een schrijnende situatie die ze tijdens dit bezoek aantroffen.

Wie helpt Rama?
Tijdens het bezoek aan de projecten zijn Herm en Lea in contact gekomen met de 17-jarige Rama.
Rama is erg spastisch en heeft last van astma. Zijn leefomstandigheden zijn schrijnend en we hebben
toegezegd om hulp te bieden.
Waar in Nederland allerlei mogelijkheden zijn (Wmo, thuiszorg, pgb) om voor vergoeding in
aanmerking te komen, is hier helemaal niets. De ouders zorgen al 17 jaar voor hem en we hebben erg
veel respect voor hun toewijding. Vader verdient af en toe wel iets maar dat is echt heel weinig (1,70
per dag). De meeste tijd gaat op aan de verzorging van Rama.
We hebben er al voor gezorgd dat Rama een hoger bed krijgt met een hek er voor. Dan hoeven zijn
ouders hem niet iedere keer op de grond te leggen en weer op te tillen als ze hem even alleen moeten
laten. Ook zijn kamertje wordt opgeknapt. De verf voor zijn kamer is gekocht en de kamer wordt
binnenkort opgeknapt. Met dank aan de sponsors die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
We willen ook structureel hulp bieden door een maandelijkse bijdrage voor Rama en zijn ouders. Die
bijdrage wordt besteed aan de benodigde medicijnen voor zijn astma en het levensonderhoud van dit
gezin. De maandelijkse check door de arts van de kliniek in Garahan is gratis.
Wie helpt met een eenmalige of regulier bijdrage? Ieder bedrag is welkom! Een bijdrage kan gestort
worden op NL52 RABO 0322 4633 00 t.n.v. Stichting Stille Sterke Kracht, Maasbree. Wilt u dan bij het
kenmerk Rama vermelden?
Heef u behoefte aan meer informatie? Neem telefonisch contact op met Herm Pennings: 06 29320512

Gesprek met de vader van Rama Controle door de arts

De kamer waar Rama leeft

Rama op het oude bed

Rama op zijn nieuwe bed

Terugblik Pasar Indonesia zondag 29 oktober

Op zondag 29 oktober vond de Pasar Indonesia plaats die Semangat samen met SBI Lombok had
georganiseerd. Het was een succesvolle dag met ruim 1.700 bezoekers.
Het doel van deze dag: het vergroten van naamsbekendheid van deze stichtingen, voorlichting en
aandacht voor ontwikkelingswerk anno 2017 is behaald. Vele bezoekers van de pasar wisten onze
stand te vinden en hebben genoten van het aangeboden programma: Indonesische muziek, de poco
poco dansen, lekker eten, rondstruinen langs de marktkramen, demonstratie pencak silat, workshops
voor de kinderen. Eer was voor jong en oud wel iets te beleven en zelfs een afvaardiging van de
Indonesische ambassade wist de weg naar Helden te vinden.

De regionale omroep Peel en Maas heeft vooraf een interview met de 2 voorzitters uitgezonden een
ook van de dag zelf is een mooie uitzending gemaakt. De films kunt u terugkijken op:
Interview: https://www.facebook.com/PasarIndonesia2017/videos/2419762668249956/
Pasar: https://www.facebook.com/PasarIndonesia2017/videos/2421447218081501/
Hieronder nog een aantal foto’s van deze schitterende dag.
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In oktober is Ahmad Mahfud Albasori geopereerd, hij had een gezwel in zijn gezicht. De nazorg
vindt plaats in de kliniek.
De gehandicapte kinderen bezoeken regelmatig de arts of tandarts voor een reguliere controle.
De kliniek is bezocht door een medewerker van het Lilianefonds Nederland en door
medewerkers van reisorganisatie HSS (voorheen: Schone Streven).
Elmi (studente rechten) loopt stage bij een notariskantoor.
Heny is in mei afgestudeerd in de tropische landbouw, getrouwd en woont nu samen met haar
man in Kalimantan.
Dinda is in augustus gestart met haar opleiding tot verpleegkundige.
We ontvangen regelmatig informatie en foto’s van onze scholieren en studenten. Enkele
voorbeelden hiervan: kopie van de betaalde rekening, een schoolrapport en foto’s van henzelf.
Semangat bestaat in maart 10 jaar. Daar willen we in 2018 aandacht aan schenken.
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