Nieuwsbrief
Semangat en
Stille Sterke Kracht (SSK)
December 2020
Beste nieuwsbrieflezer,
Allereerst willen we u allemaal een goed en gezond 2021 wensen.
Onze beide stichtingen hebben, ondanks de coronapandemie, in 2020 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 2021 weer op uw steun mogen rekenen.
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de opbrengst van de corona-actie en schenken we extra
aandacht aan onze studieprojecten.

Opbrengst Corona actie september

In onze nieuwsbrief van september hebben we u gevraagd om ons te helpen met de extra kosten voor
coronahulp. Deze actie heeft ruim 1000 Euro opgebracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers.
In totaal, inclusief hulp voor salarissen aan de kliniek, hebben we op dit moment ruim 11.000 Euro
besteed aan coronahulp. Extra hulp blijft dus erg welkom.
Wilt u ons helpen om extra kosten te betalen? Maak dan uw donatie over op rekening
NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree. Graag hierbij vermelden coronahulp.

Nieuws van onze studieprojecten
In deze coronatijd blijven we onze scholieren/studenten op afstand volgen en houden we contact via
Whats app, messenger en email. Ook de financiele verantwoording vindt via deze media plaats.
Ayu heeft haar opleiding voor notaris versneld afgerond is en is vorige week geslaagd als notaris
Door corona was de universiteit in Surabaya gesloten en moesten de studenten online hun studie
volgen. Voor Ayu heeft dit gunstig uitgepakt want ze kon in een hoger tempo studeren en versneld
afstuderen. Ayu moet nu nog 2 jaar (onbetaalde) stage lopen voordat ze haar officiele licentie als
notaris aan kan vragen. Dit is voor alle afgestudeerden verplicht voordat ze als zelfstandig notaris
mogen werken. Helaas verdienen ze dan helemaal niets gedurende deze 2 jaar. Omdat de familie van
Ayu door het coronavirus geen inkomsten heeft, hebben we besloten haar voorlopig nog financieel te
ondersteunen.

Ayu en Dinda zijn geslaagd

Dinda met familie tijdens de diploma uitreiking

Van Dinda hadden we al eerder bericht ontvangen dat ze geslaagd is (zie nieuwsbrief september) en
zij heeft begin december haar diploma in ontvangst kunnen nemen. Dinda gaat in de kliniek in
Garahan aan de slag als verpleegkundige.
Tijdens het laatste deel van haar stage is Grace bezig geweest met het opsporen van ondervoeding
bij jonge kinderen en heeft ze assistentie verleend bij gezondheidschecks voor binnenlandse
toeristen. Grace start 14 december met de voorbereiding van haar laatste examen dat in januari of
begin februari plaats vindt.

Grace: assistentie gezondheidschecks en opsporen ondervoeding

Voorbereiding examen door Grace

Ook in Indonesie zijn de universiteiten gedeeltelijk weer opgestart. Er wordt, net als bij ons, een
combinatie van klassikale colleges en online onderwijs gegeven. Novita volgt sinds medio september
weer een keer in de week klassikale colleges en ook Fanny ( elektrotechniek voor de scheepvaart aan
de universiteit in Surabaya) volgt de lessen grotendeels online afgewisseld met af en toe een
praktijkcollege.
Vanaf mei/juni 2021 nemen we Zakkiyah Nabilah op in ons studieproject. Deze jongedame is 17 jaar
oud en gaat nu naar het laatste jaar SMA. Nadat ze geslaagd is in april 2021 wil ze economie gaan
studeren.

.
Novita tijdens online studie

Fanny

De thuis studeerplek van Fanny

Anise volgen we ivm mogelijke universitaire opleiding Dini helpt oma met koffie stampen Toekomstige studente Zakkiyah

Kleding
Eind september hebben we opnieuw 9 dozen kleding verscheept naar Kalibaru. Eind november is
deze vracht op plaats van bestemming aangekomen. Ook deze keer waren de ontvangers weer blij
met hun nieuwe kleding.

Blije mensen met hun nieuwe kleding

Blije mensen met hun nieuwe kleding

Kliniek in Garahan
In het begin van de coronapandemie bleven veel mensen weg bij de kliniek uit angst voor het virus.
Mede door veel informatie te verstrekken via de social media durven steeds meer mensen het weer
aan om de kliniek te bezoeken. Bepaalde behandelingen (bv bloedrukmetingen en
gezondheidschecks) worden door de medewerkers van de kliniek ook aan huis gedaan.

Aan het werk in het lab van de kliniek

Reclame op social media voor het testen aan huis

Overig nieuws
Ibnu, een van onze voormalige studenten, is eind november de trotse papa geworden van een
tweeling. We hebben ook bericht en een foto gehad van oma Rika. Zij heeft gelukkig nog steeds een
goede gezondheid.

Oma Rika

De tweeling van Ibnu: 2 gezonde jongetjes

