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Aan de donateurs,
Beste mensen
Als kleine organisatie zijn wij blij met elke gift voor het werk in Indonesië. Naast een bijdrage aan de
exploitatie van het tehuis in Jakarta en ondersteuning van 40 kinderen in Jakarta steunen wij sinds
2014 een project op het Eiland Timor.

Met deze brief wil ik jullie informatie geven over het project in de plaats Atambua. De projecten die
wij steunen liggen rondom de plaats Atambua op het eiland Timor(Indonesië). De mensen in de
dessa’s zijn erg arm en in een aantal dessa’s is geen elektriciteit. De nonnen van het klooster zorgen
voor 200 gezinnen. In deze gezinnen zijn veel kinderen. Naast het klooster is een kleuterschool voor
ca. 100 kinderen. De begeleiders van de kleuterschool controleren of de kinderen naar de
basisschool gaan als ze oud genoeg zijn.
Wij hebben elke maand € 500 gestort voor rijst en medicijnen. De medicijnen gebruikt men in de
polikliek waar ook de zuigelingenzorg is. Op zaterdag werden de zakken rijst gebracht. De rijst is al in
zakken gedaan en de mensen krijgen deze zondag na de kerkdienst. Voor zieken en bejaarden
worden de zakken thuis gebracht. In de hal van het klooster lagen ook 10 balen rijst. Alles wordt
netjes bijgehouden in een schrift. De kinderen krijgen in ieder geval eten voordat ze naar school
gaan. Het gebouw op de rechter foto wordt gebruikt om op andere dagen rijst uit te delen. Ook
worden daar bijeenkomsten gehouden over voeding en gezondheid.
In juni van dit jaar hebben wij € 2400 gestort voor het schoolgeld voor 40 kinderen die anders niet
naar de middelbare school konden. Voor dit geld hebben wij sponsoren die elke maand € 5 storten.

De rijst wordt aangevoerd

In deze ruimte wordt de rijst uitgedeeld

Op zaterdag komen de leerlingen van de middelbare school naar het terrein van de kerk om dat
terrein schoon te maken.

De leerlingen van de middelbare school
melden zich voor het schoonmaken

De meisjes dansen en maken muziek om het schoonmaken
op te vrolijken.

Wij hebben 15 juni 2017 48 WakaWaka light Giftbox bij Waka Waka gekocht met het geld dat wij van
kringloopwinkel in Sliedrecht hadden gekregen. Deze hebben wij 30 juni verstuurd naar Indonesië.
Het invoeren gaf in eerste instantie wat problemen. In september ben ik op vakantie gegaan naar
Indonesië. Ik gebruikte mijn vakantie ook om de projecten in Indonesië te bezoeken. Op het
hoofdpostkantoor ben ik, met de directrice (Sally) van het tehuis in Jakarta, de lampen gaan
invoeren. Eerst zei men dat het Rp. 5,5 miljoen was. Ik zei dat dat teveel was en daarna werd het Rp
4,5 miljoen en ook dat vond ik te veel. Toen bleek dat de lampen in China waren gemaakt werd het
Rp. 3,5 miljoen, omdat voor producten uit China een lagere invoerheffing wordt gerekend. Op zo’n
moment weet je dat je weer in Indonesië bent. Alles gaat daar anders dan hier.
Na een paar dagen ben ik naar Timor gegaan om de projecten te bezoeken en de lampen te brengen.
Ik heb de werking van de lampen uitgelegd aan de non en deze heeft het weer uitgelegd aan de
mensen in deze dessa. De kinderen kunnen nu huiswerk maken met deze lampen.

Overhandiging van de eerste lamp aan de dorpsoudste.

De non geeft uitleg over de werking van de lamp.

Op het eiland Timor (in de plaats Atambua) steunen wij een aantal projecten. De lampen zijn
bestemd voor een project in de dessa waar geen elektriciteit is.
Het vervolg is nu om nog eens 96 lampen te versturen naar Indonesië. Eerst moet er geld binnen
komen bij onze stichting. Omdat wij een kleine stichting zijn hebben wij geen grote reserve.
Als er voldoende geld is binnen gekomen, bestellen wij deze lampen.
We zijn ook bij een gezin geweest die uit hun huis gezet was (was geen eigendom). Van de regering
hebben zij een stukje grond gekregen. Verder kregen zij stenen en cement. Nu dat gebruikt is, is er
geen geld om het huis af te bouwen. Hiervoor is ca. € 1250 nodig. Deze mensen wonen nu erg
primitief naast het niet afgebouwde huis en koken buiten op houtvuur.

Alleen de buitenkant is voor het grootste deel klaar.

Vader en moeder en twee van hun kinderen. De oudste
zoon is in de hoofdstad naar een goede middelbare school.

De ‘keuken’

Op dit stuk grond wil men groenten gaan verbouwen,
maar dan is er wel water nodig.

Er is al een put gegraven om daar een toilet over heen te bouwen. Deze mensen willen ook een
waterput graven. De mensen uit de omgeving kunnen daar ook gebruik van maken. De nonnen
hebben geregeld dat de oudste zoon wordt voorbereid voor de universiteit. Alle drie de kinderen zijn
de beste op school.
Tot zo ver een stukje van mijn belevenissen in de plaats Atambua op het eiland Timor.
In 2018 willen we het volgende gaan doen:
1. We willen weer 12 maal € 500 ( totaal € 6000) per maand te storten voor rijst en medicijnen.
2. In juni storten wij weer € 2400 voor het schoolgeld voor 40 kinderen zodat zij weer naar de
middelbare school kunnen gaan. Door uw stortingen hebben wij dat geld beschikbaar.
3. Voor de kleuterschool, bij het klooster, willen we graag een televisie waarmee DVD
afgespeeld kan worden. Er zijn twee klassen met elk 50 kinderen. Er is daar elektriciteit. De
kosten zijn ongeveer € 400.
4. We willen 96 zonne-lampen sturen voor mensen die in een dessa wonen waar geen
elektriciteit is. De kosten zijn:
Aanschaf lampen: € 1850; transport € 150; Invoerkosten € 460. Dus totaal is dat € 2460.
5. We willen de mensen helpen om hun huis af te bouwen en daar is € 1200 voor nodig. De
kosten voor de waterput weten we op dit moment niet.
6. In de toekomst willen we twee bibliotheken oprichten. Eén is het klooster ( een ruimte is er
voor) en één in de dessa waar het huis staat dat nog afgebouwd moet worden. De kinderen
kunnen dan thuis lezen als ze op school hebben leren lezen. Dit is een plan dat wij nog verder
moeten uitwerken. Sally (directrice van het tehuis in Jakarta) gaat op de school van de
kinderen in Jakarta oude boeken verzamelen.
De projecten kunnen we alleen uitvoeren als er extra geld binnenkomt.
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