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Beste nieuwsbrieflezer,
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de rolstoel voor Mohammed (zie onze hulpvraag in de
nieuwsbrief van januari), vertellen we u over de laatste stand van zaken van onze studieprojecten en
over onze kledingactie.
Een rolstoel voor Mohammad.
In onze vorige nieuwsbrief vroegen we uw hulp voor Mohammad Afgan As Sobirin. Op deze hulpvraag
werd door veel donateurs positief gereageerd, waardoor we in 5 dagen tijd het geld bij elkaar hadden
om voor Mohammed een aangepaste rolstoel te kopen. Alle sponsors hartelijk dank daarvoor.

De nieuwe rolstoel voor Mohammad

Nieuws van onze studieprojecten
Zoals al eerder vermeld, blijven we in coronatijd 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.

Enkele scholieren/studenten samen met contactpersoon Pai

Yuli gaat voor praktijklessen naar school

De scholen in Kalibaru zijn weer gedeeltelijk open. Op de SMP waar Deto en Doni onderwijs volgen,
krijgen de leerlingen 2 dagen per week les op school. Het andere deel van de lessen vindt online
plaats. Voor de SMA van Yesa en Dini geldt hetzelfde.
Yuli en Vivin volgen hun praktijklessen (opleiding verpleegkundige) op school en de theorie
grotendeels online. Ook Novita (universiteit rechten) gaat af en toe naar school en volgt het merendeel
nog steeds online.
Online lessen brengen extra kosten met zich mee want de meeste leerlingen in Indonesie beschikken
niet over vast internet maar moeten hiervoor internet tegoed kopen. Wij hebben hier vooruit ons
coronapotje extra betalingen gedaan.

Betalingsbewijs universiteit en de cijferlijst van Novita

Officiele diploma-uitreiking Ayu

In december schreven we al dat Ayu geslaagd is als notaris. Vorige week was de officiele uitreiking
van haar diploma. Helaas voor haar, moest dat vanwege coronamaatregelen online plaatsvinden.
Grace heeft haar studie als basisarts in februari afgerond en is cum laude geslaagd. De diplomauitreiking vond plaats op 25 maart.

Grace krijgt haar diploma uitgereikt

Grace

Kledingactie
In januari hebben we heel veel kleding verzameld, uit gesorteerd en naar Indonesie verstuurd. Ook
hebben we 2 rolstoelen meegestuurd. In totaal zijn er 30 dozen naar Indonesie verscheept. Dit was
mogelijk door de vele kleding die we ontvangen hebben van o.a. MVC '19, handbalclub Maasbree,
Tennisclub in Panningen, Fitfocus, FysioHelden, tante Stien en heel veel particulieren die ons kleding
hebben gebracht.
Nadat de kleding 2,5 maand onderweg is geweest, inclusief wat oponthoud bij de douane in
Indonesie, is de kleding op 4 april Kalibaru aangekomen en verdeeld onder mensen die het goed
kunnen gebruiken. Gelukkig net op tijd voor de start van de ramadan, want dan wordt er nieuwe
kleding gekocht, zoals bij ons bv met kerst. Zeker nu in coronatijd hebben veel mensen geen geld
voor de aanschaf van nieuwe kleding en is deze meer dan welkom.

Sorteren en inpakken van de kleding

Er gaan ook 2 rolstoelen mee

Aankomst van de pakketten in Kalibaru

Alles ingepakt en klaar voor verzending

Een deel van de pakketten wordt verder verdeeld

Dit zijn de eerste foto’s van de verdeling van de kleding. In de volgende nieuwsbrief volgen er nog
meer.

