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Beste nieuwsbrieflezer,
In deze nieuwsbrief kijken we terug op 2018 en kunt u een kort verslag lezen van het bezoek van
Herm en Lea aan onze projecten.
Terugblik 2018
Allereerst willen we u allemaal een goed en gezond 2019 wensen.
Onze beide stichtingen hebben afgelopen jaar mooie resultaten bereikt en daar zijn we trots op.
Zonder uw hulp was dit resultaat niet mogelijk geweest. Hartelijk dank daar voor en we hopen dat we
ook in 2019 weer op uw steun mogen rekenen.

De kliniek in Garahan
Een van de resultaten waar we erg trots op zijn is de kliniek in Garahan. Zoals u in de vorige
nieuwsbrief al heeft kunnen lezen is de kliniek in mei officieel geopend. Herm en Lea hebben tijdens
hun bezoek in oktober de kliniek bezocht en waren aangenaam verrast door het resultaat.
De kliniek heeft nu ruim 30 medewerkers en sinds juli slaat de financiële balans al positief uit. Je ziet
een stijgende lijn in de inkomsten ontstaan. We hopen dat deze lijn zich doorzet.
Veel mensen uit de omgeving weten hun weg naar de kliniek te vinden. Herm en Lea maakten zelfs
mee dat er een tekort aan bedden was en 2 patiënten op een bed in de eerste hulp hebben overnacht.
Het is een ontwikkeling waar we blij mee zijn en waar we ook trots op zijn omdat we dit met een goede
samenwerking tussen de lokale stichting Semangat Mulia en onze beide stichtingen hebben
gerealiseerd.
Gezamenlijk gaan we de komende jaren de kliniek stapsgewijs uitbreiden tot een ziekenhuis klasse D.
Dat is vergelijkbaar met een streekziekenhuis in Nederland. We hebben afgesproken dar er een
architect in de arm wordt genomen die ervaring heeft met het (ver)bouwen van ziekenhuizen zodat er
een plan komt voor ziekenhuis status D dat gefaseerd uitgevoerd kan worden. Als die tekening er is
wordt er een proposal opgesteld dat wij ontvangen.
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Geslaagden
Een ander resultaat dat we willen noemen is dat er dit jaar 3 van onze scholieren/studentes geslaagd
zijn: Yuli voor de middelbare school, Grace voor het theoretisch gedeelte van haar opleiding als arts
en Ayu is in november afgestudeerd voor haar studie rechten op de universiteit in Jember. Volgend
jaar begint ze aan een vervolgstudie voor notaris aan de universiteit in Surabaya.
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Bezoek in oktober, een kort verslag van Herm en Lea
De resultaten van het bezoek aan de kliniek heeft u hierboven al kunnen lezen. In dit verslag blikken
ze terug op de activiteiten in het kader van onze studiepojecten:
We hebben de verpleegstersopleiding bezocht waar 2 van onze studente, Dinda en Yuli, heen gaan.
We hebben ons aangemeld op kantoor en gevraagd of we rond mochten kijken en wat foto’s nemen.
Om ons te begeleiden werd extra de lerares Engels uit het klaslokaal gehaald. Ze kende Dinda erg
goed en vertelde dat het een heel slim en serieus meisje is. De klas van Dinda had net een test
achter de rug. De klas van Yuli had Engelse les.
Soms lopen er ook dingen minder goed dan je hoopt en verwacht. Tijdens ons vorige bezoek hebben
we uitgebreid gesproken over mogelijke toekomstige studenten, waar bij we afspraken dat we er te
zijner tijd drie in ons programma zouden opnemen. Daar blijft er helaas maar een van over: Anise.
Tina woont niet meer op de plantage, zij is daar onder druk van haar familie vertrokken op de plantage
van mevrouw Harnik en werkt in een winkel in Banyuwangi.
Rudy heeft besloten om niet verder te studeren na de middelbare school. Hij doet een opleiding in
veeteelt en heeft al (via een leraar) een baan aangeboden gekregen bij een groot bedrijf op het
moment dat hij zijn diploma heeft. Wij vinden het erg jammer als hij inderdaad stopt, maar beseffen
ook dat de keuze bij hem ligt.
Tijdens ons bezoek aan Pai hebben we de financiële administratie gecontroleerd en die was natuurlijk
tot in de puntjes verzorgd. Samen met hem zijn we op huisbezoek geweest bij de
scholieren/studenten die hij onder in hoede heeft. Hij had een voorstel om nog een jongen op te
nemen in ons programma, ook hem hebben we bezocht en toegezegd dat we hem in ons project
opnemen. De 12 jarige Deto gaat naar de 1e klas van de middelbare school en kan nu ook op onze
ondersteuning rekenen.
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