Doelstelling stichting kartini

Dankbaarheid en warmte

Geef de mens geen vis, geef een hengel!
Een toekomst voor kansarme kinderen in de regio Malang
op het Indonesische eiland Java, daar spannen wij ons voor
in. De doelstelling is om deze kinderen naar school te
laten gaan. Lezen en schrijven is dé basis voor een betere
toekomst. Wie dat kan, is beter in staat zelf de regie over
zijn/haar leven te nemen. We geven geen vissen, maar
hengels.

Het verhaal van Denok Ayu Lestari
Dit is het verhaal van een doorzetter: Denok Ayu Lestari.
Zij woont met haar moeder en twee oudere broers samen.
Dimas Bagus Prayoga is haar oudste broer en Danny Aries
Kristianto is de tweede broer.

Niet naast je schoenen lopen
Via Kartini adopteert men financieel een
kind uit de omgeving Malang (Oost Java),
door € 16,00 per maand voor het
betreffende pleegkind over te maken.

Helaas is haar moeder weduwe. Als dienstmeisje verdiende
zij erg weinig. Het gezin was heel erg arm.

Kartini ondersteunt zo’n 400 kinderen. Een druppel op
een gloeiende plaat? Nee meer een steen in de vijver. Het
allereerste kind uit een straat op school is een voorbeeld en
een enorme stimulans voor anderen. Bovendien, hulp aan
één kind is hulp aan het gezin en de familie.

Denok kreeg vanaf de lagere school steun via Permata
Hati en Stichting Kartini van haar financiële pleegouders.
Heel blij en gelukkig was zij toen zij haar einddiploma
haalde van de Vocational School met de richting
marketing en economie.

Dit bedrag is bestemd voor alle schoolkosten van het kind zoals leermiddelen,
schoolgeld en uniformen. Boeken,
schriften en schrijfgerei zijn niet gratis
(een deel van deze kosten wordt
betaald uit de bijdrage) en er wordt
inschrijfgeld geheven. Een verkapt soort
schoolgeld, dat met name voor het voortgezet
onderwijs voor de meeste ouders onbetaalbaar is.

Diamanten hart
Onderwijs in Indonesië staat open voor iedereen, maar
zonder geld blijft de schoolbank een onbereikbare plek.
Daarom bekostigen financiële adoptieouders o.a. uit
Nederland, de schoolloopbaan van een kind. Kartini zorgt
dat het geld goed terecht komt. Dat doen we samen met de
lokale stichting Permata Hati, wat diamanten hart
betekent.

In Indonesië is het verplicht dat alle kinderen in
uniform en met schoenen naar school gaan. Zo is het
verschil tussen arm en rijk niet zichtbaar. Een goed
streven maar helaas worden deze uniformen en schoenen
niet gratis verstrekt en moeten de ouders deze zelf kopen
Uw steun is hun toekomst
Kartini ondersteunt maximaal 500 kinderen. Door deze
kleinschaligheid blijven de kosten in Nederland beperkt.

Deze groep van sociaalbewogen Indonesische professionals
kent land en volk, de weg en de taal. Zij hebben veel
persoonlijk contacten, en dat komt de effectiviteit ten
goede. Maar ook de korte lijn tussen Kartini en Permata
Hati is een welkome zekerheid als men kijkt naar de
toenemende concurrente van gelijkgestemde organisaties.
Toch ook een vis
De gedachte is: Een diploma t-m MBO
niveau geeft veel meer kans op een goede
baan en verbetert de leefomstandigheden
van tallozen. Het effect is vooral merkbaar
op de langere termijn. Zodoende hebben
velen zo een bestaan weten op te bouwen.
Naast scholing wordt regelmatig per gezin een
hoeveelheid rijst verstrekt. Immers op een lege maag is het
moeilijk leren.

Adopteer financieel een kind

Zij werkt nu in de apotheek van het Panti Nirmala
Hospital. Haar oudste broer werkt in de sigarettenfabriek
en de tweede werkt in hetzelfde ziekenhuis als zij.
Zij is heel dankbaar voor alle hulp in de vorm van een
goede (financiële) pleegouder.
Gelukkig zijn nu ook de omstandigheden van het gezin
verbeterd door de steun voor haar opleiding en het
hebben van een fijne baan.
Zomaar een verhaal van een kind dat een kans kreeg en
deze met beide handen heeft aangenomen.

Vanaf de oprichting hebben vele kinderen hulp mogen
ontvangen. Veel pleegouders hebben inmiddels hun
pleegkind al kunnen bezoeken, een onvergetelijke
ervaring en een goede reden om het wondermooie
Indonesië tot reisbestemming te maken!
Naast de mogelijkheid om financieel een kind te
adopteren kan men het werk van Kartini ook steunen als
donateur, door een bijdrage van € 25,00 of meer per
jaar, of door één of meermalig een sponsorbedrag over te
maken.
De extra gelden die Kartini ontvangt worden o.a.
gebruikt voor aanvullende kleinschalige projecten. Denk
aan hulp dat wordt geboden bij noodsituaties zoals
dakloosheid.

