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STICHTING KARTINI 
& SECRETARIAAT 

 
Stichting Kartini 
Postbus 28 
1610 AA Bovenkarspel 
tel. 0228-528997    
www.kartini.info  / info@kartini.info 

 STICHTING PERMATA HATI  
 & SECRETARIAAT  

  

Yayasan Sosial Permata Hati 
Bezoekadres: Jl.Cucakrowo 2 
Postadres: P.O. Box 214 
Malang 65101, Indonesia 
tel. 00 62 (0)341 365846 
  
 

Voorzitter:  
Mw. G. Allart-Meijer 
Louis Couperushof  51 
1613 MK Grootebroek 
tel. 0228-513998 
 
Secretaris: 
Dhr. R.P.N. Taman 
Beukenlaan 119 
1613 TC  Grootebroek 
tel. 0228-528997 
  
Erelid: Mw.J.A. van Dongen 

Penningmeester: 
Dhr. H.J.M. van der Veen 
Beukenlaan 123 
1613 TC Grootebroek 
tel. 0228-514411 
 
2e Secretaris: 
Mw. W.E. van der Pouw 
Westerweg 213 
1852 AE  Heiloo 
tel. 072-5321981 
  
Lid:  functie vacant 
  
  

Nummer 40, dec. 2017 BESTUUR & COLOFON 

IBANnr.:    NL56 RABO 0310 0136 66 
IBANnr.:    NL43 INGB  0004 2951 82 
KvK.:                                  S 41234656 

Vormgeving:               Richard Taman 
Drukwerk:  Drukkerij Steenman B.V. 

www.steenman.nl  

Help ons de stijgende portokosten te verlagen en papier te  
besparen. Wij informeren u graag zoveel mogelijk per e-mail.   
Wilt u die ons doorgeven, indien dat nog niet is gedaan aan:  
info@kartini.info           Alvast dank. 
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Geboren 
09-10-2017  SEP  Zoon van Stefan Schutjes en 
     Nicole van Zelst  
Huwelijken   
20-10-2017  50 jaar De Heer en Mevrouw Peeters 
  
Overleden 
11-04-2017    De Heer  A.K.J.N. Kuijper  
18-04-2017    Vader van  M.Ilham            (admnr. 157) 
 

Restaurant Het Roode Hert is dit jaar maar liefst  100 jaar  eigendom 

van de Familie Schouten. Van harte proficiat. 

 

 

   

FAMILIEBERICHTEN 
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Ik was heel blij dat ik de selectieprocedure 
doorgekomen ben waardoor ik uiteindelijk 
kon deelnemen aan dit belangrijke toernooi. 
Er deden 467 sporters mee uit 12 grote    
steden en regio’s van Oost Java, o.a. de    
steden Surabaya, Malang, Kediri, Wajak,   
Probolinggo, Jombang en Tumpang.  
 
Deze deelnemers zijn verdeeld in verschillende gewicht- en leeftijdsklassen. 
Geboortejaar:       Volwassen : 1996-2000; Tieners: 2001-2003. 
Gewichtsklasse :   A= 45-50 kg ; B= 51-55kg; C=56-65kg; D= 65-70kg;  
                                E= 70-80kg en vrije klasse is 90 kg .  
In mijn klasse B-volwassen waren 13 deelneemsters.   
 
In dit toernooi heb ik de tweede podiumplaats kunnen veroveren. Ik ben 
heel dankbaar dat ik aan dit toernooi kon meedoen. Voor dit succes ben ik 
zeer dankbaar en mijn ouders zijn heel trots op mijn prestaties. Hopelijk 
bent u ook blij met het door mij behaalde resultaat. 

Op woensdag 26 april jl. reikte de burgemeester van Heiloo zes Koninklijke 
onderscheidingen uit aan zes inwoners van Heiloo.  

 
Een ervan kwam bij  
onze pleegouder Mw. 
A. Bontje terecht, zij 
werd benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje 
Nassau. Dit vanwege 
o.a. haar activiteiten 
binnen de organisatie 
Keer op Keer.    
 

KIND IN BEELD 

Oranje zon schijnt voor 6 bijzondere Heilooërs 
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In deze bijdrage van het bestuur een stukje               
geschiedenis van onze stichting. 16 Maart 1979 een 
historische dag want toen werd de akte van oprichting 
bij de notaris geregistreerd. De nieuwe stichting werd     
Dorkas gedoopt. Vol vertrouwen en met veel inzet ging 
het toenmalige bestuur aan de slag. Het begin van 
schoolhulp voor vele kinderen in Malang,         Tum-
pang en omgeving. Het merendeel van de grote gezin-
nen woonde in bamboehutten en de armoede in de 
kampongs was groot. Tot onze grote vreugde is er in 
de bijna veertig jaar die we nu als stichting actief zijn in 

Malang veel ten goede veranderd. Inmiddels zijn de gezinnen kleiner en de 
huisjes over het algemeen ook steviger  geworden.  
 
Op 7 januari 1993 is Dorkas omgedoopt tot Stichting Kartini. De naam is    
gekozen als eerbetoon aan de eerste vrouw, Raden Ajeng Kartini, die in    
Indonesië opkwam voor de rechten van vrouwen en onderwijs voor meisjes. 
In Malang werd op zelfde datum de zusterstichting Permata Hati 
(=diamanten hart) opgericht en een nieuw bestuur aangesteld onder leiding 
van drie bijzonder betrokken personen.  
 
Mevrouw Yayuk Ernawati, als geen ander bewust van het belang van goed 
onderwijs. Zij heeft als een van de eerste pleegkinderen van ons project   
haar diploma gehaald van de Senior High School. Aansluitend heeft zij            
doorgeleerd voor drs. Engels. De studies aan de universiteiten waren toen 
nog enigszins te betalen en de toelatingseisen waren ook anders. Zij is     
benoemd tot voorzitter.  
 
De tweede persoon is de heer Sumei Adi die als penningmeester inmiddels 
al 24 jaar zijn sporen heeft verdiend. Ook hij heeft, als een van de eerste    
kinderen die hun studie via de stichting hebben kunnen voltooien, een       
persoonlijke binding met het onderwijsproject. Als derde persoon is Ester als 
secretaris benoemd, als goede vriendin van Yayuk en Sumei Adi. Zij heeft 
een ijzeren geheugen voor alles wat de kinderen betreft die al vele jaren het   
Permata Hati gebouw in- en uit lopen. Aangevuld met een team van 3 tot 4 
sociaal werkers is het project volwassen geworden in de loop van de jaren.  
 

door Willeke van der Pouw VAN HET BESTUUR 
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Door vallen en opstaan wijzer geworden in het begeleiden van jonge       
mensen in hun studies en in het omgaan met alle veranderende wet- en  
regelgeving in Indonesië. Door betrouwbaar en stabiel werken heeft onze 
zusterstichting in Malang een goede verstandhouding opgebouwd met  de 
lokale en nationale overheden en geniet het team van Permata Hati een 
goede reputatie. U begrijpt dat het aanstaande 25 jarig jubileum van         
Permata Hati met de kinderen op speciale wijze zal worden gevierd.           

 
Van luchtpostbriefjes en kleine     
fotootjes die in grote pakketten naar 
Nederland kwamen naar digitaal   
verstuurde rapporten. 
 
Er is op communicatie gebied de 
laatste jaren ook veel veranderd.  
 
 

Als secretaris moest ik soms wel tien keer het faxnummer van Permata Hati 
draaien voordat er getypte berichten en (financiële) verslagen van meerdere 
pagina’s kon worden verstuurd.  
 
Vaak werd de verbinding dan tijdens het verzenden ook nog eens verbroken. 
De rest van de communicatie ging per post of telefoon. Dan is toch wel     
heel makkelijk geworden met de e-mailberichten van tegenwoordig.                     
De communicatie met Permata Hati verloopt hierdoor sneller en                
eenvoudiger. Wij zijn heel blij dat u ook massaal bent aangesloten op de       
e-mail communicatie. Het bespaart ons vooral veel portokosten die jammer 
genoeg alleen maar gestegen zijn de laatste jaren.  
 
Het is natuurlijk ook verleidelijk om rechtstreeks met uw pleegkind te      
communiceren via de huidige snelle mediamogelijkheden. Wij willen u    
hiervoor toch waarschuwen. Het is uiteraard heel leuk om direct contact te 
houden maar de verzoeken van kinderen om meer geld en/of goederen   
maken het uiteindelijk dan toch minder aantrekkelijk. Het kan zelfs leiden 
tot misverstanden en ergernis. Het is niet de bedoeling dat de kinderen (of 
hun ouders) u als geldbron gaan zien.  
 
 

VAN HET BESTUUR 
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Beste allemaal, 
Hallo, misschien herinnert u zich mij nog? Ik heet Diana Tri Rahayu en ben 
eerder geïnterviewd over mijn opleiding voor verpleegkundige (nieuwsbrief 
voorjaar 2017). Inmiddels zit ik in de derde klas van Vocational High School. 
 
Ik ben heel dankbaar dat ik lid ben van Permata Hati. Op mijn school gaat 
het erg goed en ik heb ook tijd om mijn hobby te beoefenen. Mijn vader 
heeft mij als eerste enige zelfverdedigingstechnieken geleerd toen ik op de 
Junior High School zat.  
 
Ik houd heel veel van sporten maar vooral van “martial arts” (traditionele 
krijgskunsten en vechttechnieken). Toen ik naar de Vocational school ging, 
bleek dat er op school zelfs een eigen schoolclub in deze tak van sport was 
opgericht. En zij zochten nieuwe leden. Sindsdien ik ben lid van de Martial 
Art Groep “Pagar Nusa”.  
 
Ik train drie keer in de week op woensdag en vrijdag na schooltijd en zondag 
na de kerk. Deze sport is belangrijk voor mij omdat ik het een mooie sport 
vind, maar ook omdat ik deze populaire sport in Indonesië graag in stand wil 
houden.  
 
Over de oorsprong van deze krijgskunst heerst nog steeds een culturele 
strijd tussen de twee landen Indonesië en Maleisië en dat maakt dat           
alle sporters in deze techniek van beide landen heel fanatiek zijn. 
 
Afgelopen juli heb ik een    
speciale training gevolgd     
om mij voor te bereiden       
op deelname aan het           
regionaal kampioenschap   
Shining Martial Arts         
Championship Open 2017 op 
Oost Java. Dit toernooi vond 
plaats in de stad Batu van       
3 t/m 6 augustus j.l. 
 
  
 

KIND IN BEELD Uit het leven van Diana Tri Rahayu  
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Vanuit de zaal kwam de vraag:  
Is het noodfonds in Nederland en kan men 
daar een bijdrage aan leveren.  
Inderdaad als stichting hebben wij 2 jaar gel-
den een behoorlijk bedrag mogen ontvangen 
welke wij Noodfonds hebben genoemd.  
 
Deze is specifiek bedoel voor hulp in nood bij           
de pleegkinderen en/of hun gezinnen, denk 
aan medische hulp, brand etc. etc. Een bijdrage 
hierin is altijd welkom, men kan het normale 
banknummer gebruiken met als extra opmer-
king  NOODFONDS    
 
Het 2e optreden van Arena Budaya Indonesia 
was even fraai als de 1e setting. De zaal genoot 
wederom zichtbaar van de zeer fraaie creaties 
die de dames droegen.  
 
Na afloop werd gelegenheid geboden op met 
de danseressen op de foto te gaan, waar ook 
dankbaar gebruik van werd gemaakt. 
  
Rondvraag: uit welke streek/regio komen de 
dames van de modeshow vandaan.  
Deze vraag werd beantwoord door de dames 
zelf na afloop van de loterij. Zij stelden zichzelf 
voor en vertelden waar zij vandaan kwamen 
en hoelang zij in Nederland waren.    
 
Tot slot worden de vele mooie prijzen (op een 
na allemaal beschikbaar gesteld door pleeg- 
ouders) van de prijzentafel gehaald en aan de 
gelukkigen gegeven.  
Wij kijken terug op een sfeervolle en geslaag-
de pleegouderdag. 
 

  
  

Pleegouderdag 15 oktober 2017 JAARVERSLAG ‘16-’17 
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Ook kostbare, langdurige universitaire studies staan vaak op het              
wensenlijstje van de kinderen. Het is een loffelijk streven van een kind om zo 
hoog mogelijke opleiding te krijgen maar het is niet de bedoeling dat de 
pleegouders zich min of meer verplicht voelen om deze langdurige               
universitaire studies te betalen.  
 
De correspondentie van de kinderen die u ontvangt via de medewerkers van 
Permata Hati en ons bestuur wordt op dit soort verzoeken gecontroleerd. 
Als er “onredelijke” verzoeken in de briefjes staan dan wordt er bij Permata 
Hati nagevraagd en krijgt u hierover een begeleidende uitleg en advies. 
 
In deze bijdrage ook een uitleg met betrekking tot de veranderingen binnen 
ons bestuur. 
 
Eén voor allen, allen voor één. Als de vier musketiers hebben wij, Rita,     
Richard, Henk en ondergetekende het Kartini beleid met verve gevoerd de 
afgelopen jaren. Rita heeft vorig jaar al aangekondigd dat zij graag haar zo 
geliefde cijfers zou willen inruilen voor wat meer rust. Daarvoor hadden en 
hebben de andere bestuursleden begrip. Kartini verlaten was gelukkig niet 
aan de orde voor Rita en daar zijn we dankbaar voor.  
 
Bestuurstechnisch is het echter wel gewenst dat een officieel benoemd 
voorzitter de scepter zwaait.  
 
Na rijp beraad en welover-
wogen heeft Rita besloten de 
voorzittershamer van het 
Kartini bestuur ter hand te 
nemen.  
 
Met onze drie welgemeende 
stemmen is per 3 april j.l.    
officieel benoemd tot onze 
voorzitter: Rita.  
 
 

VAN HET BESTUUR 
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Ons vorig jaar toegetreden bestuurslid Henk van der Veen bleek ook         
interesse in de financiële kant van de stichting te hebben. Na een intensief, 
maar vooral gemoedelijk en gezellig verlopen inwerk jaar op financiële     
zaken voelt Henk zich nu zelfverzekerd op zijn plek tussen de boeken van 
Kartini. Officieel heeft hij per 3 april j.l. de functie van penningmeester     
voor Kartini aanvaard. Ook Henk is met drie welgemeende stemmen                 
aangenomen op deze positie.  
 
Rest ons nu nog de taak een enthousiast vijfde bestuurslid te vinden.          
Wij hebben het volste vertrouwen dat ook hiervoor de juiste persoon op ons 
pad komt. 
 
Bijna veertig jaar bestaat ons onderwijsproject nu. Ontstaan uit persoonlijke 
inzet voor en betrokkenheid bij Indonesië en vooral bij de mensen in Malang 
en omgeving.  
 
Wij willen ons jubileum in 2019 samen met u in stijl vieren. In Malang zullen 
de kinderen en het team van Permata Hati een groot feest vieren ter          
gelegenheid van hun 25 jaar bestaan begin 2018 als officiële stichting. Via 
website en e-mailberichten houden wij u op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rest ons, u allen die ons gedurende vele jaren trouw en enthousiast         
gesteund hebben, van harte te bedanken. Terima Kasi voor uw                    
betrokkenheid, voor uw gulle gaven en uw loyaliteit aan ons project.   
U verdient van harte een diamanten hart. 

VAN HET BESTUUR 
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Pleegouderdag 15 oktober 2017 

Een terechte vraag vanuit de zaal: waarom wordt het moeilijker om in      
Malang nieuwe kinderen te vinden voor ons project. Het is toch een goed 
streven om uiteindelijk onszelf overbodig te maken?.  

Inderdaad een fijne gedachte 
maar het duurt nog een lange tijd 
voordat het zover is. Er zijn nog 
teveel kinderen die hulp  nodig 
hebben. Het is wel zo dat in de 
regio en de kampongs waar Per-
mata Hati de laatste jaren heeft 

gewerkt de levenstandaard is verbeterd en er minder kinderen c.q. gezinnen 
hulp nodig hebben. Ook zijn er meer organisaties die hulp bieden. Dat houdt 
in dat het zoekgebied is verlegd en uitgebreid naar andere kampongs binnen 
het gebied van  Malang waar Permata Hati haar activiteiten mag uitvoeren.    
 
Aansluitend hieraan leest Willeke de brief voor van Yayuk aan 
bestuur, pleegouders en donateurs. Naast de dankbaarheid 
richting de pleegouders wordt o.a. aandacht besteed aan de 
mogelijkheid voor vervolgopleidingen d.m.v. een studiebeurs 
na de middelbare school en de gewijzigde tijden van de        
dagelijkse schoolritme. (*) Willeke vraagt ook speciale         
aandacht voor de film welke na de pauze vertoond zal  wor-
den. Ook geeft Willeke een update van de situatie van enkele 
kinderen die het afgelopen jaar ziek zijn geweest. Gelukkig gaat het weer 
goed met Isha, Daniel en Dimas. Kartini heeft via het, nog niet zo lang       
geleden, opgerichte noodfonds ook een steentje kunnen bijgedragen. (*) 
 

In de pauze werd er gezellig      
onderling bijgepraat, de ‘winkel ‘  
bezocht en de fraaie en volle     
prijzentafel bewonderd. De foto’s 
van de kinderen “in het            
zoekbestand” kregen de nodige 
aandacht. Er werden vele loten 
gekocht om kans te maken op een 
van de mooie prijzen.  
 

  

JAARVERSLAG ‘16-’17 
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Onder applaus van de zaal krijgt Rita de hamer en een 
toepasselijk cadeau nl. een kristallen hart ( diamanten 
hart = de betekenis van Permata Hati). 
 
In haar maidenspeech geeft Rita een terugblik op haar  
jarenlange bestuurswerk en een visie op het beleid van 
Kartini richting de toekomst.  (*) 
 
Het 1e optreden van Arena Budaya Indonesia wordt      
beloond met een terecht applaus. Sfeervol en              
authentiek kwam deze prachtige modeshow over. 
Kleurrijke en zeer verschillende creaties kwamen      
voorbij en de zaal genoot ervan.  
 
In het jaarverslag secretariaat presenteert Richard    
onder andere de mutaties van een aantal kinderen       
en pleegouders, de resultaten van de, in het vroege 
voorjaar gehouden, enquête m.b.t. alles rondom de 
pleegouderdag en diverse markten en activiteiten waar 
Kartini aan heeft meegedaan  etc. (*)   
 
Maar eerst meldt hij het aantal afmeldingen (afstand,   
ziekte, werk of vakantie) en een ingekomen brief van 
een pleegouder. De inhoud betreft de begeleiding die 
de kinderen in Malang krijgen na het afronden van      
hun middelbare (beroeps-) opleiding.  
 
Met name universitaire opleidingen zouden niet meer 
mogelijk zijn voor onze ex leden.  
 
Het bestuur van Kartini heeft reeds een reactie gegeven 
aan de betreffende pleegouder.  
 
Deze brief en de reactie van het bestuur ligt ter inzage 
op de bestuurstafel. In de brief van Yayuk is er ook een 
nadere uitleg over dit onderwerp. 
 

 

 Pleegouderdag 15 oktober 2017 JAARVERSLAG ‘16-’17 
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Pas afgetreden als penningmeester en daarna         
aangesteld als voorzitter. 
Na mijn aankondiging vorig jaar dat ik zou aftreden   
als penningmeester ben ik door vele pleegouders           
benaderd om voorzitter te worden. Daar had ik zelf 
eigenlijk nooit aan gedacht. 
 
Tijdens onze vakantie en bezoek aan Permata Hati  
vorig jaar heb ik ook daar het bestuur medegedeeld 
dat Henk de nieuwe penningmeester zou worden.   

Direct kwam als antwoord “dan kun jij de nieuwe voorzitter worden”.    
Thuisgekomen ben ik er over na gaan denken. Vervolgens heb ik ons bestuur 
gevraagd hoe zij erover dachten als ik mij beschikbaar zou stellen. Tot mijn 
grote vreugde waren zij zeer positief. 
 
Ik werk al heel lang voor de stichting. Als eerste heb ik met een groep       
enthousiaste mensen vele jaren een Pasar Malam in Enkhuizen                   
georganiseerd. Daarna werd ik gevraagd zitting te nemen in het                 
bestuur. De eerste jaren deed ik alle voorkomende werkzaamheden. Daarna 
penningmeester. Door mijn jarenlange ervaring ken ik de stichting door en 
door. Ook met het bestuur en de sociaal werkers in Malang heb ik een    
goede band opgebouwd. Wij waarderen en respecteren elkaar. 
 
Na meerdere keren in Malang te zijn geweest en mij in hun werkwijze      
verdiept te hebben, ken ik ook die kant goed. Echter blijf ik altijd samen met 
ons bestuur het werk in Malang zeer kritisch volgen. Ook heb ik veel geleerd 
van onze vorige voorzitters Nico Bijlsma en Jan de Jager. Als penningmeester 
heb ik mij altijd voor 100% ingezet. Ik verzeker u dat ik mij ook als voorzitter 
voor de volle 100% zal blijven inzetten. 
 
Samen met Willeke, Richard en Henk zullen wij als bestuur er alles aan doen 
om onze stichting, die in 2019 officieel 40 jaar bestaat, nog vele kinderen 
een goede schoolopleiding te geven. Dit alles met en dankzij uw steun. 
 
Onze slogan blijft:            Uw steun …hun toekomst. 
Voorzitter:                         Rita Allart. 

MAIDENSPEECH RITA 
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  Een  terugblik ...door Rita Allart 

Vorig jaar heb ik aangegeven dat dit jaar mijn laatste jaar als penning-    
meester zou zijn. Het afgelopen jaar heb ik Henk ingewerkt. Om in        
schooltermen te blijven: Henk je was een snelle leerling. 
 
Het penningmeesterschap heb ik al die jaren met heel veel plezier gedaan. 
Tijdens de crisis was het wel eens moeilijk. Wij hebben toen een aantal jaren 
ingeteerd op ons vermogen.  
 
Daarna ging het gelukkig beter en zijn de tekorten weer weggewerkt.           
De afgelopen 2 jaar hebben we zelfs de kinderen iets extra’s kunnen geven. 
 
Ik heb altijd geprobeerd de kosten in Nederland zo laag mogelijk te houden. 
Wanneer Richard of Willeke iets wilden aanschaffen keken zij mij aan en 
dachten ”daar komt ze weer”.  
Mijn vraag was ook altijd “wat gaat ons dat kosten”. We kwamen er echter 

altijd goed uit. 
 
 
Ik wil de heer Rijssel bedanken voor alle goede 
adviezen en prettige samenwerking al die    
jaren.  
 
Dan wil ik ook alle pleegouders en donateurs 
heel hartelijk bedanken voor het in mij         
gestelde vertrouwen al die jaren. 
 
Ik wens Henk heel veel succes en ik weet heel 
zeker dat het penningmeesterschap bij hem in 
goede handen is. 
 
Aftredend penningmeester 
Rita Allart. 
 
 
 
   

                                             

 

FINANCIEL OVERZICHT 
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Het valt op dat de kosten voor schoenen ongeveer de helft zijn van het 
schoolgeld, hoe kan dat? 
Schoenen zijn de laatste jaren flink duurder geworden en omdat alle        
kinderen (bijna 400) die krijgen is dat een relatief hoog bedrag. Het       
schoolgeld betreft de reguliere basiskosten die de scholen vragen.  
Dit staat los van examengeld,  contributies, uniformen en schoolartikelen. 
De sociaal werkers proberen met de scholen afspraken te maken om het 
schoolgeld naar beneden bij te stellen.   
 

Na deze vragen wordt het financieel     
verslag afgesloten. Henk krijgt van        
Willeke nog een speciale “kas” aan-      
geboden gevuld met lekkere chocolade      
munten zodat hij niet in de verleiding 
komt om van de andere kas te “snoepen”. 
 
Willeke neemt dan de microfoon over en 
kondigt een volgende bestuurs-mutatie 
aan onder het motto: Een voor allen, allen 

voor één. Als 4 musketiers heeft het huidig bestuur het Kartini beleid met 
verve gevoerd de afgelopen jaren. Rita heeft vorig jaar al aangekondigd dat 
zij graag haar zo geliefde cijfers zou willen inruilen voor wat meer rust.  
 
Daarvoor was begrip en gelukkig was er geen sprake van afscheid. Deze    
middag heeft zij haar Kartini departement financiële zaken overgedragen 
aan Henk. 
 
Bestuurstechnisch is het echter wel gewenst dat een officieel benoemd 
voorzitter de scepter zwaait bij een stichting als Kartini en daarom is         
Rita gevraagd of zij deze functie wilde aannemen. Na rijp beraad en                  
weloverwogen heeft Rita besloten de voorzittershamer van het Kartini     
bestuur ter hand te nemen.  
Met drie welgemeende stemmen is Rita per 3 april j.l. officieel benoemd tot 
voorzitter: Namens de andere bestuurders wenst Willeke Rita veel succes en 
verzoekt haar om de voorzittershamer met zachtheid en wijsheid te       
handteren.  

Pleegouderdag 15 oktober 2017 JAARVERSLAG ‘16-’17 
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Dit keer hebben wij als bestuur gekozen om de vergadering 
te laten plaatsvinden in de sfeervolle en knusse Ridderzaal 
van Het Roode Hert. Om even over half twee opent Willeke 
de vergadering. Zij heet de bijna 40 aanwezigen welkom in 
deze prachtige zaal en hoopt dat men zich hier thuis voelt. Er 
is een kleine aanpassing in de agenda met name het punt 
bestuurswisseling komt iets later aan de orde. 
 
Rita neem vervolgens de microfoon over en gaat in op het 

feit dat zij - al vorig jaar  aangekondigd - 
haar penningmeesterschap definitief en 
met vertrouwen gaat overdragen aan Henk.  
Symbolisch krijgt hij de kas van Kartini.     
((*)u leest hier meer over in dit Kontaktorgaan).  
Een verdiend applaus vanuit de zaal         
bevestigt het vertrouwen van de              
aanwezigen. Henk zegt toe deze belangrijke 
kas goed te bewaken en gaat verder met de 
toelichting (*) op het financieel rapport en 
hoofdpunten van de cijfers. (*)  
 
Vanuit de zaal kwam de volgende vragen: 
Hoeveel medewerkers heeft Permata Hati 
- i.v.m. de salarissen - ?  
Dat zijn 3 bestuursleden, 1 bewaker/ 
schoonmaker en 4 sociaal   werkers. 
 
Veel post wordt digitaal verzonden     
waarom zijn dan de portokosten zo hoog? 
De post vanuit Indonesië wordt aan-       
getekend verzonden i.v.m. de gevoeligheid 
van de inhoud. In Nederland wordt bijna       
alles digitaal verzonden m.u.v. ons         
Kontaktorgaan en de verjaardagskaarten. 
Maar ook wordt de postzegel weer 5 cent 
duurder en dat houden we niet tegen.   

 
 
  
 

Pleegouderdag 15 oktober 2017 JAARVERSLAG ‘16-’17 
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Meer over het Noodfonds 

Als stichting hebben wij 2 jaar geleden een behoorlijk bedrag ontvangen. 
In het verleden zijn wij regelmatig geconfronteerd met onverwachte, 
dure hulpverzoeken. Vandaar de keuze om deze gift te reserveren als 
een Noodfonds, specifiek bedoel voor hulp in nood bij de pleegkinderen 
en/of hun gezinnen. Denk aan medische hulp (ziekenhuisopnames,    
operaties), vervanging van spullen na brand of grote overstroming etc.  
 
Een bijdrage hierin is altijd welkom, u kunt hiervoor het banknummer 
van stichting Kartini gebruiken onder vermelding van NOODFONDS    

De laatste zin die Rita hier vorig jaar schreef was: 
En nu ga ik Henk inwerken. 
En ik kan u verzekeren: dat is gebeurd en het   
gebeurt nog steeds. 
 
We zijn heel vaak bij elkaar gekomen, we hadden 
telefoon- en e-mail contact voor uitleg, maar  
zeker ook om al het geleerde in praktijk te    
brengen: Uw maandelijkse bijdragen inboeken; 
de nodige bedragen overmaken naar Permata 
Hati ; en verder alles wat met de financiën te  
maken heeft. 

 
Vanzelfsprekend wil ik  Rita hiervoor heel hartelijk danken. 
En zoals ik al zei: het inwerken gaat nog even door! 
 
En ook het contact met de heer Rijssel  onze accountant verliep direct zeer 
soepel, goed overleg en samenwerking.  Graag wil ik meneer Rijssel heel erg 
danken. Ik zie de samenwerking met veel plezier tegemoet. 
Dat geldt overigens ook voor Yayuk, Ester en Sumei Adi en hun                    
medewerkers in Malang. Ook zij hebben de overgang goed doorstaan: we 
zijn op  dezelfde voet verder gaan werken en met veel plezier. 

 Henk start als penningmeester   FINANCIEL OVERZICHT 
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        Overzicht 1 juli ‘16 t/m 30 juni ‘17 

Inkomsten Nederland    

Sponsorgelden     €         68.611,00  

Sponsorgelden uit schoolfonds   €           8.296,00  

Giften      €           5.179,00  

Donaties      €           2.614,00  

Schoenenfonds     €           3.501,00  

Verjaardag geld etc.    €           5.072,00  

Opbrengst activiteiten    €               798,00  

Noodfonds     €               310,00  

Ziekenfonds     €               246,00  

   Totaal   €         94.627,00  

Uitgaven Nederland    

Telefoonkosten     €                 84,00  

Portokosten     €           1.109,00  

Accountantskosten     €               484,00  

Overige secretariaatskosten    €               211,00  

Representatiekosten    €               107,00  

Kosten pleegouderdag    €               434,00  

Drukwerk  (boekje)     €               634,00  

Overige promotiekosten    €               131,00  

   Totaal   €           3.194,00  

Uitgaven Indonesië     

Personeelskosten     €         18.822,00  

Kantoorkosten     €           2.666,00  

Vervoerskosten     €           1.034,00  

Opleidingskosten     €         34.298,00  

Huisvestingskosten     €               758,00  

Algemene kosten     €           3.345,00  

Verzorgingskosten     €         22.146,00  

Rente      €               -63,00  

   Totaal   €         83.006,00  

      

Resultaat financiële baten en lasten    €           8.427,00  

Financiële baten en lasten    €             -519,00  

Resultaat 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017    €           7.908,00  

EN NU DE CIJFERS 
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De volgende dag werden we door Sumei Adi opgehaald en naar het kantoor 
van Permata Hati gebracht, waar we door Yayuk werden verwelkomt. We 
hebben twee pakketjes aangenomen om mee naar Nederland nemen voor 
de verkoop hier. Na een drankje en een hapje hebben we wat van de        
omgeving mogen zien waar we in een bijzonder restaurantje hebben         
gegeten.  
 
Daarna hebben we Rika thuis gebracht en hebben we wat met haar  vader 
en moeder gesproken. Rika was het afgelopen jaar op school  blijven zitten, 
en we kregen te horen dat er wat strubbelingen waren met de leraar, maar 
dat nu alles beter gaat.  
 
De volgende dag werden we naar Surabaya gebracht waar we onze vakantie 
hebben voortgezet. We hebben een heel gezellige tijd in Malang gehad. 
 
Onze dank gaat uit naar het Permata Hati team dat ons zo goed heeft bege-
leid. 
 
Carl Roodhuijzen 

 Rika          Yayuk    Septi       Faris     Ester  

BEZOEK AAN MALANG 
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door Carl Roodhuijzen  

 
 

BEZOEK AAN MALANG 

Op 21 december 2016 vlogen mijn vrouw Septi onze zoon Faris en ik, met 1 
uur vertraging om 11:30 uur van Jakarta naar Malang. Een uur later landden 
we op Malang waar we opgewacht werden door Yayuk, Ester en een 
chauffeur. We werden heel hartelijk ontvangen.  
 
Het eerste wat gedaan moest worden is eten. 
We hebben de wereldberoemde bakso      
President, soep die jezelf mag samenstellen, 
gegeten. HEERLIJK!!  
 
Daarna zijn we naar ons hotel (Ubud hotel) in 
Malang gebracht.  
We hebben ons snel omgekleed om een    
frisse duik in het zwembad te nemen. 
 
De volgende dag werden we rond 09.00 uur opgehaald door Yayuk, Ester en 
Sumei Adi als chauffeur. Rika, ons pleegkind, hadden ze al meegenomen.  
We wilden Rika verrassen op een dagje safari. We zijn naar “Taman Safari” 
gegaan, ongeveer 1,5 uur rijden.  We konden met de auto door het park  
rijden om de wilde dieren van dichtbij te zien, zoals leeuwen, giraffen,       
tijgers, herten, orang - oetans  etc.  
 
Op het terrein werden verschillende shows opgevoerd. We hebben shows 
gezien van dolfijnen en wilde vogels. Ook werd er veel over deze dieren   
verteld, zodat het ook leerzaam was. (voor degene die Indonesisch           
verstaan). Als laatste hebben we een show gezien van indianen en cowboys 
waarin een vrouw gegijzeld werd en die dus bevrijd moest worden, erg    
spectaculair.  
 
De dag was alweer bijna om en het was tijd om weer naar Malang te gaan. 
Maar niet voordat we met zijn allen uit eten zijn geweest. 
 
Aangezien onze slaapkamer erg ruim was en uit twee grote twee                
persoonsbedden bestond hebben we Rika voor een nacht in het hotel       
uitgenodigd. Het bleek dat ze niet alle benodigde kleren daarvoor had, dus      
hebben we nog wat kleren met haar gekocht. 
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Het afgelopen boekjaar is een goed jaar geweest. Ondanks de slechte koers 
van de Rupia (gelukkig inmiddels goed hersteld) en de loonsverhoging voor 
de medewerkers in Indonesië kunnen we afsluiten met een positief           
resultaat van €. 7.908. Dit is 8,5 % 
 
In dit resultaat is rekening gehouden met het afboeken van het nog       
openstaande saldo van het T-shirt project, een bedrag van €. 1.080,00. 
 
Gelukkig viel de operatie van Icha mee, waardoor wij gelden konden       
overboeken naar het noodfonds en het schoenenfonds, hetgeen een        
positieve invloed had op het saldo van beide fondsen. 
 
Wel hebben wij gemerkt dat het dagelijks leven in Indonesië langzaam maar 
zeker duurder wordt, hetgeen uiteraard invloed heeft op de gemaakte     
kosten aldaar. Denkt u bijvoorbeeld aan levensmiddelen zoals rijst, benzine 
en schoenen, Gelukkig hebben wij ook afgelopen jaar de kinderen kunnen 
voorzien van schoenen en de gezinnen van de nodige levensmiddelen. 
 
De uiteindelijke positieve eindscore is mede veroorzaakt doordat het       
bestuur van Kartini voor hen zelf geen kosten declareert. Ik denk hierbij aan 
reiskosten naar diverse locaties i.v.m. promotieactiviteiten. 
 
Het percentage van de kosten van Kartini  bedraagt 3,4 %, van de             
ontvangen fondsen, terwijl landelijk een percentage van 25 % als redelijk 
wordt beschouwd. Een groot verschil. 
 
Graag wil ik u vertellen dat 
het positieve resultaat goed 
besteed zal worden aan de 
kinderen: o.a. een fijne dag 
tijdens de activiteiten i.v.m 
het jubileum van Permata 
Hati. 
 
Henk van der Veen 
Penningmeester  

Toelichting door Henk van der Veen FINANCIEL OVERZICHT 
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      door dra. Yayuk Ernawati 

 Geachte pleegouders, donateurs en bestuursleden van Stichting Kartini, 
 
Voor één ding zijn wij heel dankbaar, dat wij de mogelijkheden geboden    
krijgen een positieve invloed op onze omgeving uit te oefenen. Wij, stichting 
Permata Hati, kunnen mensen die hulp nodig hebben een helpende hand  
bieden. 
 
Permata Hati voelt zich in de bevoorrechte positie om mensen te helpen die 
het minder goed getroffen hebben. Stichting Kartini is in dit positieve werk 
een gewaardeerde partner om deze hulp mogelijk te maken. Vooral voor de 
pleegkinderen is alle steun heel belangrijk. 

 
In juni j.l. was iedereen die bij het 
project betrokken is heel blij met 
het nieuws dat er maar liefst 40           
kinderen geslaagd zijn voor hun    
middelbare school of middelbare 
beroepsopleiding. Namens deze    
kinderen en hun ouders heel         

hartelijk dank voor de  motiverende en financiële steun van de                    
respectievelijke pleegouders. De schoolperiode is hierdoor veel   soepeler en 
makkelijker verlopen met dit mooie resultaat als bekroning. Uw aller hulp is 
voor hen heel belangrijk geweest. 
 
Het merendeel van de geslaagde kinderen heeft ervoor gekozen om werk   
te zoeken. Bij voorkeur natuurlijk in de richting van hun studie maar       
soms lukt dat niet onmiddellijk. Er zijn ook een aantal geslaagden die                          
toelatingsexamens hebben gedaan om een studiebeurs te verkrijgen.         
De regering biedt arme studenten via een studiefonds de mogelijkheid om 
verder te studeren.  
 
Er zijn meerdere kinderen geslaagd voor deze toelatingsexamens. Zij kunnen 
dus verder studeren met een beurs. Deze wordt verstrekt per semester en 
dekt kosten voor de universiteit  en levensonderhoud. Volgens de informatie 
via Google bedraagt de regeringsbijdrage 6 miljoen Rupia per semester.  
40% is voor universiteit en 60% voor levensonderhoud.  
 
 

                                

PERMATA HATI bericht 
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Op 9 juli was er de 1e muzikale fietstocht georganiseerd door Drechterland 
Mondiaal. Een mooie tocht met prachtig weer langs 4 kerken in de regio 
waar in elke kerk een muzikaal optreden werd verzorgd. Kartini gaf in de 
Kapel van Hem de bezoekers van die middag informatie over onze stichting.   
 
Op 3 en 4 november was in 
het Makadocentrum te 
Purmerend de sfeervolle 
Pasar Malam. De kramen, 
hapjes en de gevarieerde 
optredens van dans en     
muziek, brachten vele   
bezoekers in Indosferen. 
Ballonnen en flyers uit- 
gedeeld en gesprekken       
gevoerd. 
Je weet nooit wat het resultaat is van een dergelijke dag. Wel is een feit dat 
men onze naam weer eens heeft gezien.  
 
Wij blijven actief zoeken naar gelegenheden en mogelijkheden om ons te 
profileren naar buiten toe. Een voorbeeld is een bezoek geweest in           
december aan een goede doelenmarkt in Hoorn.  
 
Op onze website staat op iedere pagina nu een zgn. donatiebutton. Hier 
kunnen bezoekers van onze site gebruik van maken als men een eenmalige 
vrijwillige donatie wilt geven. 
 
Samen met u hoop ik dat Kartini mag blijven drijven op haar 4 pijlers:       
enthousiasme, transparantie, kleinschaligheid en idealisme.   
Want alleen hiermee staan we stevig om kansarme kinderen naar school te 
kunnen laten gaan.                    
 
 

Ons motto is en blijft: uw steun….hun toekomst 

VERSLAG SECRETARIS 
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ENQUETE PLEEGOUDERDAG   reacties en effecten 
Afgelopen februari hebben wij een enquête uit laten gaan naar alle pleeg- 
ouders met kernvragen over onze pleegouderdag, hun beleving, wensen en 
verdere reacties. De respons van 37% stemde ons tevreden.  
29% gaf aan de pleegouderdag de laatste 3 jaar te hebben bezocht;  
47% had geen interesse of was de afstand een bezwaar; 
34% was positief over inhoud en de verwachting;  
57% had hierover geen mening;  
69% wilde geen wijziging in de keuze van de dag (zaterdag/zondag). 
 
Naar de suggesties is eveneens gekeken en ook waar mogelijk op                
ingespeeld: deze suggesties zijn gerealiseerd: datum is 2 weken vervroegd; 
we gaan naar een kleinere gezelligere zaal; er komen beelden van kinderen 
en het schoolleven; mogelijkheid voor hapjes tijdens de vergadering.  
 
Onze conclusie was dan ook dat de pleegouderdag een jaarlijks belangrijk 
moment is en blijft voor pleegouders en bestuur met daar waar nodig wat 
aanpassingen.   
 
PR 
Mw. Allart heeft in het voorjaar een positieve presentatie gehouden voor de 
Vrouwengroep Monnickendam, zij zijn als groep pleegouder.  

 
De wereldwinkel Grootebroek hield 13 mei een  
mini-foodmarket ivm. hun 35 jarig bestaan. Kramen 
en muziek en een grote pluim voor de verzorging. 
Ook Kartini gaf acte de présence met informatie en 
enkele spullen op de kraam. Het gebeurt zelden  
dat wij een nieuwe pleegouder mochten noteren,     
jawel…deze keer gebeurde dat wel.   
 

Het was een mooie dag op zaterdag 10 juni om te fietsen. Met 8 man/vrouw 
deed Kartini mee aan de Rabo Fietstocht.  
 
Goed georganiseerd met veel deelnemers die elk voor hun club de kas aan 
het   spekken waren.     
 

VERSLAG SECRETARIS 
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De Indonesische regering is hoopvol dat dit studieprogramma succesvol is 
voor de kinderen uit arme wijken. Dat zij goed hun best zullen doen en het 
hen makkelijker maakt om hun graad kunnen halen. De bacheloropleidingen 
zijn niet alleen voorbehouden aan de rijken. Door deze, door de regering 
geboden, fondsen kunnen ook arme studenten hun “bachelor degree”     
halen. De eerste cyclus van de universiteit duurt drie jaar verdeeld in een 
propedeuse, bachelor II en bachelor III jaar. Uiteraard zijn de eisen van de 
selectie voor dit soort beurzen heel streng en is er een grote competitie    
onder de deelnemers. Daarom zijn wij als bestuur ook zo trots op de        
Permata Hati leden die deze selectie zijn doorgekomen en dat zij nu de    
studie van hun keuze kunnen volgen. Onderwijs is in Indonesië is nog steeds 
duur, vooral universitaire studies. De duurste studies zijn die voor               
medicijnen en vroedvrouwen. Deze kosten honderden miljoenen Rupia per 
jaar. En deze studies kunnen dus alleen door de rijksten betaald worden.  
 
Wij zijn heel dankbaar dat “onze” kinderen al aan de colleges kunnen      
deelnemen, ook al zijn dit geen medische colleges. Niet alle kinderen met 
een studiebeurs komen terug bij Permata Hati om het goede nieuws te     
vertellen. Twee ex pleegkinderen, Sila Nur (ex admno. 416) en Lely Novelia 
(ex 096) zijn er in geslaagd een beurs te verkrijgen. Zij volgen de studie  
Techniek en Informatica en Elektrotechniek. 

 
Er is een nieuwe dagindeling voor de scholen inge-
gaan per ingang van dit schooljaar. Rond 90% van 
de scholen hanteren nu een volledig dag rooster. 
De basisscholen hebben nu les van 07.00 tot 14.00 
uur, Junior High scholen van 07.00 tot 15.30 uur en 
Senior/Vocational scholen van 07.00 tot 17.00 uur. 
Op de zaterdagen zijn ze vrij.  
Hierop is het schema om de rijstpakketten uit te 
delen aangepast. De kinderen (of hun ouders)  

kunnen die ophalen op de derde dinsdag of woensdag van de maand tussen 
11.00 en 19.00 uur. Dit is één keer per 2 maanden, namelijk januari, maart, 
mei, juli, september en oktober. Oktober is eigenlijk te vroeg in het schema 
maar het wordt het gecombineerd met het schrijven van de kerstkaarten die 
weer op tijd verstuurd moeten worden. 

PERMATA HATI bericht 



 
st

ich
tin

g 
ka

rt
ini

 20
17 

   
   1

4
   

   
   

 Als team van stichting Permata Hati houden wij altijd zo goed mogelijk de 
contact met de scholen waar de kinderen naar toe gaan. Voor de kinderen 
die geen problemen geven en goed hun best doen wordt het schoolgeld   
iedere twee of drie maanden vooruit betaald. Maar voor de kinderen die 
wel in de problemen zitten door te veel absentie of andere oorzaken, wordt 
het schoolgeld per maand betaald en wordt gelijk gecontroleerd hoe de 
stand van zaken met de betreffende leerling is. Jammer genoeg zijn er      
tegenwoordig veel grote scholen met veel leerlingen waardoor de leraren 
niet altijd het overzicht hebben. Er zijn tegenwoordig dus meer “gaten” in 
het controlenet waardoor spijbelen niet meteen opgemerkt wordt door een   
lerarenteam, de schooldirectie en dus ook door de medewerkers van        
Permata Hati. Er wordt wel van alle kanten geprobeerd het spijbelen en   
ander ongewenst gedrag bij te sturen. Alle kinderen zijn heel dankbaar voor 
de hulp die zij van u mogen ontvangen. Hun opleiding geeft hen veel betere 
toekomstperspectieven, eigenwaarde en zelfvertrouwen. 
 
Dit jaar hebben wij een kleine videocamera gekocht waarmee wij opnames 
van de verschillende bijeenkomsten en activiteiten van de kinderen kunnen 
maken. Ook al zijn onze opnames nog niet perfect, wij hopen dat u met    
plezier naar de eerste film kijkt die wij hebben gemaakt. Dank aan het        
bestuur van Stichting Kartini die ons deze aankoop heeft toegestaan zodat er 
mooie films voor u gemaakt kunnen worden. 

 
Wij willen u ook informeren over de kinderen die het        
afgelopen jaar extra financiële hulp hebben gekregen om 
heel dure operaties en ziekenhuisopnames te kunnen        
betalen. Icha, het zusje van Vivian Amarsta (admno. 135) 
moest een operatie ondergaan aan haar ruggenwervels.   
Deze moesten rechtgezet worden en artsen hadden hiervoor 
twee operaties voorzien. De kosten hiervoor waren veel te 
hoog en dus onbetaalbaar voor de ouders. Tot onze grote 
vreugde bleek één operatie voldoende om Icha’s rug te     
rechten. Haar botten genazen goed en een tweede operatie 
was niet meer nodig. Inmiddels is Icha zo gezond als een vis 
en is zij weer alle dagen naar school. Zij zit nu in de tweede 
klas van Junior High School. 

PERMATA HATI bericht 
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Door het slagen van de kinderen, aan- en afmelding nieuwe pleegouders of 
tussentijds stoppen met school waren er dit jaar 83 mutaties te verwerken. 
Er moesten nieuwe kinderen in het bestand komen, hetgeen moeilijker 
wordt gezien de lokale situatie, de leefomstandigheden zijn beter.  
 
De betreffende pleegouders benaderen met de vraag of zij bereid zijn een 
ander kind te steunen, het administratieve bestand bijwerken e.d.  Een hele 
- maar zeer dankbare en drukke -  klus met veel fijne contacten met zowel 
Permata Hati als onze pleegouders.  
  
Er zijn 3 nieuwe pleegouders bijgekomen en er worden 7 nieuwe kinderen 
gesteund door reeds bestaande pleegouders, 16 pleegouders hebben       
hun steun opgezegd. Ons pleegouderbestand heeft een redelijk hoge         
leeftijdsgraad. Logisch dat pleegouders die op respectabele leeftijd zijn, 
wensen te stoppen na zovele jaren van steun aan onze stichting.  
 
Deze zomer is er een nieuwe schoolfonds gestart met 5 kinderen door een 
van onze pleegouders. 
 
Bezoeken van pleegouders aan Malang 
Regelmatig krijgen wij leuke berichten van pleegouders die hun vakantiereis 
combineren met een bezoek aan Permata Hati en hun pleegkind(eren).  
 
Persoonlijke verhalen met spontane ontmoetingen, belevenissen en de     
onmisbare foto’s. Sommige pleegouders vragen ons of zij iets voor ons mee 
kunnen  nemen bijvoor-
beeld spullen voor een 
pasar.  
 
Een dergelijk aanbod 
wordt zelden afgeslagen.  
Op onze site plaatsen   
wij deze verhalen en    
reis- verslagen zodat ook    
anderen hiervan getuige 
kunnen zijn.  
 
 
 
 

VERSLAG SECRETARIS 
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Om een terugblik van het afgelopen jaar op te stellen 
moet je graven in je geheugen en gelukkig wordt je daarbij        
geholpen door alle verslagen en brief- of mailverkeer. Aan 
het begin dacht ik dat we een rustig jaar hadden gehad als 
stichting, achteraf gezien moet ik concluderen dat het een 
vol en zeker zinvol jaar is geweest, verre van rustig dus.    
  
Schoolrapporten wederom digitaal 
Na het succes van vorige zomer zijn ook deze keer de        
rapporten van de kinderen digitaal naar de pleegouders        
verzonden. De diploma’s, briefjes en cijfers van de 40 kinderen die hun    
einddiploma hebben behaald, die zijn allen - inclusief een foto van het     
betreffende geslaagde kind - per post verzonden.   
Van de totaal 348 rapporten zijn er slechts 6 via de brievenbus                 
doorgestuurd. Een behoorlijke besparing. Wij zijn blijkbaar op een punt   
gekomen waarbij wij nagenoeg alle emailadressen in ons bestand hebben. 
Toch nog een vriendelijk verzoek; geef a.u.b. een wijziging van uw email-
adres óf telefoonnummer aan ons door dan blijft ons bestand up to date. 
 
Mutaties kinderen en pleegouders. 
Dit jaar hebben 40 kinderen hun welverdiende einddiploma gehaald van de 
senior highschool of de vocational school.  
- op de lagere school zitten nu 91 kinderen; 
- op de junior high school 120 incl. 50 van de lagere school; 
- op de senior high/vocational school 123 incl. 57 van de junior high school; 
- op de senior high/vocational school zijn 2 kinderen blijven zitten;  
- er zijn 17 kinderen tussentijds gestopt met school om diverse redenen.  
Denk hierbij aan verhuizing buiten Malang; keuze voor moslimschool; gezin 

in betere omstandigheden, 
gebrek aan motivatie; willen 
werken etc. 
 
Het totaal aantal kinderen 
kwam hiermee op 387 na 
alle wisselingen. Een jaar 
geleden waren dat er 393. 
 

 

 

   door Richard Taman VERSLAG SECRETARIS 
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Daniel Krisnaraga (admno. 144) werd getroffen door            
hersenvliesontsteking begin van dit jaar. Hij moest worden 
opgenomen in het ziekenhuis waar hij drie dagen in coma 
heeft gelegen. In totaal heeft hij 10 dagen in het ziekenhuis     
gelegen. Dankzijn een goede medische behandeling is hij   
inmiddels volledig hersteld. Daniel zit nu in de eerste klas van 
de Vocational school richting Multi Media. 
 

Tot slot Dimas (admno.270). Voordat het nieuwe       
schooljaar begon was hij behoorlijk gevallen en daardoor 
verlamd. Hij kon dus niet naar school voor een langere  
periode. Hij is medisch behandeld buiten Malang. Het   
gezin wordt nu geholpen door het zusje van Dimas op te 
nemen in ons project totdat hij weer zelf naar school kan. 
Op dit moment staat hij weer zelfstandig maar kan nog 
geen grote afstanden lopen.  
  
Dank aan God en u allen voor de steun die deze kinderen 
hebben gekregen om weer beter te worden. 
 
Een feest gaat er gevierd worden in januari 2018, ter gelegenheid van het 25 
jarig jubileum van onze stichting Permata Hati. Wij gaan dit vieren met alle 
kinderen uit ons bestand en wij hopen dat zij veel plezier beleven aan dit 
evenement. 

Wij kunnen u niet vaak      
genoeg bedanken voor uw 
financiële en morele steun 
om ons sociale werk mogelijk 
te maken en zo de kinderen 
in Malang en omgeving een 
betere  toekomst te bieden. 
 
 

Namens het team van Permata Hati wensen wij u veel geluk, gezondheid, 
vreugde en zegen.  
Hartelijke groeten uit Indonesië.                                           Dra. Yayuk Ernawati 

PERMATA HATI bericht 
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Stichting Kartini geeft kinderen een kans om een opleiding te volgen.  

De ouders van deze kinderen kunnen hen dat niet bieden. 
Voor € 16,00 per maand kunt u een van deze kinderen helpen!!  
 

Op onze website staan ook altijd kinderen die graag naar school willen.              

Achterin dit boekje vindt u een aanmeldingsbon. Het enige dat u hoeft te 
doen is deze invullen met de naam van het door u gekozen kind plus uw  
gegevens.  
 

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar ons toe.  

AYU meisje 14 jaar 
1e klas Jun. High School 

DESI meisje 13 jaar 
1e klas Jun. High School 

RIZAL jongen 9 jaar 
3e klas lagere school 

AFWAN jongen 12 jaar 
1e klas Jun. High School 

DELLA  meisje 11 jaar 
6e klas lagere school 

RAMA jongen 12 jaar 
6e klas lagere school 

WIJ WILLEN LEREN !! 
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Als pleegouder weet u als geen ander waar wij voor staan en waarom u 

destijds heeft gekozen om via onze Stichting een kind te helpen. 
  

U kunt deze wetenschap en het gevoel erbij overdragen aan anderen zoals 

familie, vrienden of kennissen, zodat ook zij een warm hart krijgen voor het 
werk van Kartini. Hoe meer mensen Kartini kennen, hoe meer kinderen een 
toekomst hebben.  
  

Achterin vindt u de aanmeldingsbon   

KALISTA meisje 7 jaar 
2e klas lagere school 

TESYA meisje 11 jaar 
5e klas lagere school 

FANDI jongen 11 jaar 
6e klas lagere school 

AHMAD jongen 7 jaar 
1e klas lagere school 

ARIL meisje 12 jaar 
6e klas lagere school 

WAHYU jongen 13 jaar 
6e klas lagere school 

WILT U ONS HELPEN 


