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Kartini nieuwsbrief      voorjaar 2016               Stichting Kartini 

             voor kinderhulp in Indonesie   
 
 UIT HET LEVEN  VAN ADITIA 

 
Mijn naam is Mochamad Aditia 
Ramadhan en ben 12 jaar. Mijn 
ouders hebben 2 kinderen en ik ben 
de oudste, mijn kleine zusje heet Ayu 
en is pas 8 maanden. Ik zit in de 6e en 
laatste klas van de lagere school. Eind 
mei hebben wij examens en ik hoop 
dat ik slaag. Dan kan ik straks naar de 
Junior High School wat ik heel graag 
wil. Daarna naar de Senior High 
School. Ik zal heel goed leren want ik 
wil later in het leger. 
 
Mijn hobby’s zijn vissen en lezen.       
Ik vis vaak met mijn vader en dat doen 
wij in een grote vijver of soms in een 
rivier. Gewoonlijk vissen wij op 
zondag of als ik vrij ben van school en 
mijn vader ook vrij is. Hij werkt als 
bewaker bij een begraafplaats in 
Malang. Mijn moeder werkt niet want 
zij zorgt voor mijn kleine zusje. 
 

        
 
Ik ben blij lid te zijn van Permata Hati. 
Het is erg nuttig en betekenisvol om 
steun te krijgen van de stichting. Het 
verlicht de lasten van mijn ouders.    
Als ik in juli naar de Junior High School 
ga zouden zij een groot bedrag aan 
schoolkosten moeten betalen zoals 
uniform, registratie etc.  
 
Maar wij danken God dat Permata 
Hati via stichting Kartini voor mij een 
pleegouder hebben gevonden. Want 
daarom kan ik mijn opleiding 
vervolgen. De kosten die nodig zijn 
worden geregeld door Permata Hati. 
 
Ik wil mijn grote dankbaarheid 
uitdrukken naar Permata Hati, 
Stichting Kartini en mijn pleegouders. 
Van een gelukkig kind,       Aditia.  
 

 

VAN HET BESTUUR 
Boven de 400 

Wij zijn heel blij u te melden dat wij sinds 
het begin van dit jaar de magische grens 
van 400 kinderen zijn gepasseerd (na 
lange periode van rond de 375 kinderen 
in ons project). 
Wij zijn al onze pleegouders, donateurs 
en sponsors heel dankbaar voor het 
bereiken van deze mijlpaal. Met dit 
aantal kinderen onder de verantwoor- 
delijkheid van het Permata Hati team, 
hebben wij ook besloten  weer een 
vierde sociaal werker aan te nemen. 

 
Beleidsnota 2016-2020 

Onze nieuwe beleidsnota 2016-2020 is 
gereed. U kunt deze nota op onze 
website www.kartini.info lezen. Indien u 
vragen heeft of een nadere toelichting 
wenst, kunt u natuurlijk altijd contact 
opnemen met een van onze 
bestuursleden. 
 
 
 
 

FINANCIEEL 
Verhuizing 

Mevrouw Allart onze penningmeester is 
onlangs verhuisd. Haar nieuwe adres is :  
LOUIS COUPERUSHOF 51,  
1613 MK  GROOTEBROEK. 
 

Schooltassen 
Het afgelopen boekjaar is voor onze 
stichting zo goed afgesloten dat we de 
mogelijkheid kregen voor de kinderen in 
ons project iets extra’s te doen. In 
overleg met het team in Malang hebben 
we besloten alle kinderen een mooie 
nieuwe schooltas te geven. Hiermee 
zullen zij het komende schooljaar (juni) 
met goede moed beginnen.  
 

Transparantie 
Een van de pijlers van ons beleid is het 
zorgen voor transparantie en zeker als 
het gaat over kosten. In Nederland 
beperken die zich hoofdzakelijk tot porti, 
telefoon, drukwerk en accountants- 
kosten. Dit is nog geen 5% van alle 
gezamenlijke kosten zowel hier als in 
Indonesië. Uw bestuur bestaat dus uit 
echte vrijwilligers.  
 
 

PR ZAKEN 
Bedrijfsbezoeken 

Wij vinden het als bestuur belangrijk 
om te weten wie onze pleegouders, 
donateurs en sponsors zijn. De 
mensen, bedrijven achter de naam 
te leren kennen. In dat kader gaan 
wij graag op bezoek bij 
ondernemingen die zich aan ons 
project hebben verbonden.  
 
Op 18 april jl. hebben wij twee 
adressen in Eindhoven in de tomtom 
ingetoetst. Het Hoofdstation – 
tekstschrijver bureau van de heer      
J. Tinnemans en de totaalleverancier 
voor de horeca, Van Zelst 
Automaten. Geweldig om op deze 
manier elkaar beter te leren kennen.  
 
Onder de indruk van de motivatie en 
inzet van deze mensen voor hun 
ondernemingen, zijn wij voldaan 
weer naar het noorden terug 
gereden. Met dank voor de hartelijke 
ontvangst op beide locaties.
 

 Website ook Engelstalig  
Gekoppeld aan de bouw van een 
website voor Permata Hati zal onze 
eigen site ook een Engelstalige versie 
krijgen.  

Pasar Malam 
Wij blijven zoeken naar mogelijk- 
heden om op markten en pasars ons 
te laten zien en op die manier de 
bekendheid van Stichting Kartini te 
verbreden.  
Helaas is de mogelijkheid in Alkmaar 
definitief afgevallen, de locatie de 
Meent is niet meer beschikbaar. 

 
  E-mail adres                 

Als u deze nieuwsbrief per post heeft 
ontvangen missen wij uw juiste          
e-mailadres.  
 
Wilt u ons uw e-mailadres 
doorgeven. Ook graag bij wijziging 
ervan. Wij kunnen dan sneller en 
directer met u  communiceren:    
info@kartini.info  
 

http://www.kartini.info/
mailto:info@kartini.info
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Het motto VAN kaRTINI IS :   Uw steun,…hun toekomst 
 

Kartini nieuwsbrief                                                                Stichting Kartini 
                 voor kinderhulp in Indonesie   
 

150 g worteltjes (geschild en in plakjes) 
150 g sperziebonen (in stukjes van 1 cm) 
200 g witte kool (in stukjes van 3 cm – niet in reepjes) 
100 g taugé,  2 bosjes waterkers (50 g) 
1 sjalotje, 1 teentje knoflook 
1 theelepel trassi, 2 eetlepels olie 
1 theelepel chilipoeder,  
1 theelepel bruine basterdsuiker 
1 eetlepel citroensap, 100 g geraspte kokos 
1 dl water,  zout naar smaak  
 
Voorbereiden: alle groenten schoonmaken en snijden. 
wortel, boontjes en kool apart 5 minuten koken en  
uitlekken in een vergiet. Waterkers schoonmaken. Sjalotje 
en knoflook pellen en snipperen. Trassi verkruimelen                                      
.  
Bereiden: In wok olie verhitten en sjalotjes, knoflook en 
trassi 2 minuten zachtjes bakken. Chilipoeder, suiker, 
citroensap en kokos toevoegen en 1 minuut zachtjes 
bakken. 1 dl water erbij schenken. Gekookte groenten 
erdoor scheppen en mee verwarmen. Op het laatst de 
taugé en de waterkers toevoegen. Met zout op smaak 
brengen. Groenten met kokosdressing warm of lauwwarm 
serveren. 
    
  EVENEMENTEN 2016 

Evenementen/ activiteiten 
welke voor Kartini van belang 
zijn. 
 
Zat. 11 juni:   Rabo fietstocht  
                        Start Bovenkarspel  
00/00 Nov.:   Pasar Malam  
                        Makado Purmerend 
Zon. 30 oct.:  Pleegouderdag  
Het Roode Hert Bovenkarspel 

 

Stichting kartini   

       
  Postbus 28 

Bovenkarspel 
Tel 0228 528 997 
www.kartini.info 
info@kartini.info 

BERICHTEN UIT MALANG 
Nieuwe medewerker 

Welkom Emannuel Ponidi 
 

 De werkdruk van zowel de bestuursleden 
als de drie veldwerkers moet natuurlijk niet te groot 
worden. Het goed volgen en begeleiden van de kinderen 
en hun families is een belangrijk aspect van onze stichting. 
Wij hebben daarom besloten om het team weer op volle 
sterkte te brengen. 
Emannuel is per 1 april begonnen, hij is 48 jaar, getrouwd 
en heeft een zoon van 9 jaar. Hij start met een proeftijd 
van 3 maanden tegen 60% salaris, deze wordt vervolgens 
verlengd met 6 maanden tegen 80%, waarna vaste 
aanstelling volgt met volledig salaris.  Vanuit hier wensen 
wij hem veel plezier in zijn werk met en voor de kinderen.                                                                         

 
Eigen site Permata Hati 

Al enige tijd zijn wij in overleg over een eigen website van 
en door Permata Hati in het Bahasa. Dankzij de adviezen 
en praktische ondersteuning van onze eigen webdesigner 
en beheerder, de heer Arjan Sas van ExplainMedia, zijn we 
dit doel een groot stuk nader gekomen.  
 
De Permata Hati site zal in Nederland gebouwd en 
onderhouden worden. Hiervoor levert het team van 
Permata Hati de actuele berichten uit Malang en 
omstreken in het Bahasa en Engels aan. De site gaat 
namelijk tweetalig worden. Een aantal basisteksten uit de 
Kartini website worden ook overgenomen. Nieuwsgierig 
hoe de site er uit komt te zien? Wij houden u op de 
hoogte van onze vorderingen. 
 

Hulp vanuit Sociale Zaken Malang Sociale Zaken Malang 
Er is een gul gebaar ontvangen van de Indonesische 
regering, vertegenwoordigd door het kantoor van Sociale 
Zaken in Malang. Zij heeft een aantal stichtingen 
geselecteerd die een extra subsidie aan arme gezinnen 
konden besteden. Dit extra geld moest worden besteed 
aan levensmiddelen. Hulp werd gegeven voor 5, 10 of 15 
kinderen per stichting.  
Permata Hati echter, ontving een bedrag, hoog genoeg 
om 57 kinderen te kunnen helpen. Dit ervaren wij allen als 
een groot compliment voor en een blijk van vertrouwen in 
het werk van Permata Hati. Een pakket uit rijst, olie, 
noodles, suiker en ketchup werd samengesteld en aan de 
57 armste gezinnen uit ons project verstrekt. 
 

Na het vertrek van één van de 4 sociaal 
medewerkers heeft het team van 
Permata Hati geruime tijd met 3 sociaal 
werkers gedraaid. Inmiddels is het 
aantal deelnemers in ons onderwijs- 
project weer gestegen tot boven 400.  
 

SELAMAT MAKAN    
Oerap Oerap 
 

http://www.kartini.info/

