
1 

 

 
 
 

 
  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
            

              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kartini nieuwsbrief      voorjaar 2017               Stichting Kartini 

             voor kinderhulp in Indonesie   
 
 VAN HET BESTUUR 

 Uitslag enquête 
U heeft goed en veel gereageerd op onze 
enquête met betrekking tot onze 
pleegouderdag, een respons van 37 %. 
Waarvoor dank.  
Op vraag 1 : bezoek pleegouderdag  
zei 28 % JA en 54 % NEE met als reden 
o.a. afstand; geen interesse; andere 
verplichtingen; dag is voorspelbaar; 
bestuur heeft moeite met kritische input; 
Op vraag 2 : opzet/verwachting ervan 
zei 34% JA  en 56% NEE met als reden 
o.a. hapjes worden gemist; laat 
pleegouders vertellen over hun reis;   
Op vraag 3 : voorkeur andere dag          
zei 68 %  NEE en 18 % JA met als reden 
o.a. liefst centraler; eerder in het jaar;    
diverse tips kregen wij ook van u binnen: 
graag wat versnaperingen i.v.m. lange 
dag; kleinere zaal is knusser; lees niet alle 
cijfers voor; laat de kinderen foto’s 
maken van hun situatie.  
 
Verder zijn er bestuurstechnische 
aanbevelingen binnen gekomen welke 
wij ter harte zullen nemen.   
 
Met al deze gegevens en informatie gaan 
wij verder. Eén keuze is reeds gemaakt 
nl. het blijft op zondagmiddag en wel 
voor dit jaar 15 oktober.  
Noteer dat alvast in uw agenda.  
 

Jubilea 2018 
In 2018 bestaat Permata Hati 25 jaar en 
Kartini 40 jaar. Wij willen, kunnen en 
zullen dit heugelijke feit niet ongemerkt 
laten passeren. Na zovele decennia 
bloeien beide stichtingen nog steeds en 
zijn zeer actief. Ook de grootte van de 
groep kinderen is stabiel. Het was toen 
een droom en het is nog steeds een 
wens om verder te gaan met u als 
pleegouder, Permata Hati, alle kinderen 
en Kartini. Wij houden u op de hoogte.. 
 
 

 
 
 
 
 

PR ZAKEN 

Activiteiten 
Die zijn voor dit jaar: deelname 
Wereldwinkel FoodMarket 13 mei; 
RaboFietstocht op zaterdag 10 juni; 
Wereldcultuurdag komt met een 
nieuwe opzet; een Drechterland 
fietsroute waar in 4 kerkjes een 
concertje is en bezoekers geïnfor- 
meerd worden over onze stichting.  
Verder zijn wij present op de 
Streekhof-verenigingsmarkt (sept.); 
de Pasar Malam van het Makado 
Centrum in Purmerend (nov.).  
 
Wij zijn stevig bezig om meer ons 
“gezicht” te laten zien op Pasars of 
markten naast hetgeen hierboven al 
benoemd is. De contacten zijn 
gelegd, echter nog geen reactie van 
de diverse organisaties gekregen. 

 

FINANCIEEL Ziekte alarm 

De afgelopen maanden is het 
Noodfonds aangesproken voor 
medische kosten van een pleegkind 
en wel voor Daniel. Hij heeft enkele 
dagen op de intensive care gelegen 
met een combinatie van 
hersenvlies- plus longontsteking.  
 
Isha - het zusje van een pleegkind - 
moest vorig jaar dringend 
geopereerd worden aan vergroeiing 
van haar ruggenwervel. Gelukkig 
gaat dat zeer voorspoedig. 
 
Naast het fonds hebben ook de 
pleegouders en de lokale 
gemeenschap bijgedragen. Met 
beide kinderen gaat het momenteel 
zeer goed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERICHTEN UIT MALANG 
Examens  

April en mei zijn de examen- 
maanden, zowel hier alsmede in 
Malang. Dit jaar zullen 37 kinderen 
aan het eindexamen deelnemen van 
zowel de Senior High School (van 10 
tot 13 april) als de Vocational School 
(op 3 april). Zeker in het examenjaar 
is ieder kind gemotiveerd om zijn of 
haar eindstreep te halen nl. HET 
DIPLOMA. Vorig jaar slaagde ieder 
kind, het jaar daarvoor was het 
slechts een kind niet gelukt.  
Dankzij u als pleegouders hebben 
deze kinderen een betere start voor 
hun toekomst. 

 
Rapporten en diploma’s 

In navolging van afgelopen zomer, 
zullen ook dit jaar de rapporten van 
alle kinderen met de bijbehorende 
briefjes alsmede de diploma’s naar u 
per mail worden verzonden. Wij  
besparen daarmee net als Permata 
Hati in Malang, heel veel kosten en is 
de kans dat er post zoek raakt 
uitgesloten. Wij krijgen deze digitale 
post niet allemaal tegelijk binnen. 
Dat is afhankelijk van de diverse 
scholen die deze informatie 
doorgeven aan Permata Hati.         
 

Schoenen 
Afgelopen 
januari 
werden alle 
kinderen  
verblijd met 
nieuwe 
schoenen.  
 
Dankzij 
donaties in 
het schoenen-
fonds plus het 
positieve 
resultaat van 
de afgelopen 
periode 
2015/2016  
is dit mogelijk 
gemaakt. 
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    Het motto VAN kaRTINI IS :   Uw steun,…hun toekomst 
 

Kartini nieuwsbrief                                                                Stichting Kartini 
                 voor kinderhulp in Indonesie   
 

EVENEMENTEN 2017 
 
Zat. 13 mei    Foodmarket 
Zat. 10 juni:   Rabo fietstocht  
                        Start Bovenkarspel 
Sept.:   Streekhof markt  
Nov. :   Pasar Malam  
              Makado Purmerend 
Zon. 15 okt.:  Pleegouderdag  
Het Roode Hert Bovenkarspel 

 

Stichting kartini   

   Postbus 28 
Bovenkarspel 

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

Interview door Yayuk: 
Y Hallo Diana, Hoe gaat het met jou? 
D Het gaat goed met mij en mijn studie verloopt ook zonder 
problemen. 
 
Y Waarom heb je gekozen voor de verpleging? 
D Ik heb voor deze richting gekozen omdat de vraag naar 
verplegend personeel  heel groot is. Er zijn veel zieken in 
alle leeftijden. Ik vind het een leuke baan en ik kan er ook 
een goed salaris mee verdienen. 
 
Y Wat leer je allemaal als verpleegster? 
D Ik leer hoe ik de bloeddruk bij patiënten moet opmeten, 
hoe ik patiënten kan begeleiden bij moeilijkheden met eten, 
hoe is ze moet behandelen en het beste kan wassen. Ik leer 
ook hoe ik injecties moet voorbereiden en medicijnen die 
voorgeschreven zijn door de artsen /hoofdverplegers moet 
toedienen.  In de tweede klas heb ik drie maanden stage 
gelopen in een ziekenhuis. Ik was assistent verpleegster. 
Ik was heel gelukkig en deed mijn werk met plezier. 
 
Y Hoe vind je de lesstof in het laatste jaar? 
D Alles wat met verpleging te maken heeft wil ik weten. Ik 
leer heel veel hier. Ik wil zo veel mogelijk kennis op doen op 
het gebied van de verpleegkunde. 
 
Y Wat is jouw droom? 
D Ik zou heel graag arts willen worden. Maar op z’n minst 
verpleegster. De kosten voor deze gespecialiseerde 
medische opleiding zijn echter heel hoog. Ik weet dat mijn 
ouders voor deze opleiding zeker geen geld hebben. Ik ben 
heel blij dat mijn schoolkosten door Permata Hati worden 
voldaan. Sinds juli 2014 ben ik lid van de stichting. Ik heb 
geen super studiehoofd maar door hard en serieus te 
werken en leren hoop ik met een diploma deze opleiding af 
te ronden waarna ik een passende baan kan vinden. 
 

Y Krijg je van jouw ouders ondersteuning in deze studie? 
D Ja, mijn ouders zijn heel blij en ondersteunen mij waar 
ze kunnen. Ze hopen dat ik een goede baan kan vinden na 
mijn slagen waarmee ik mijn eigen geld kan verdienen.  
Ze hebben geen geld om een studie aan de verpleeg- of 
medische academie te betalen.   
 
Zij verdienen net genoeg geld voor het dagelijkse 
benodigdheden van het leven. Soms zelfs minder. Daarom 
zijn we ook zo blij met de ondersteuning die we van 
Permata Hati ontvangen.  
Mijn schoolkosten worden betaald en we krijgen ook nog 
een rijstpakket.          
 
Y Je bent natuurlijk heel druk met al het huiswerk maar je 
hebt natuurlijk ook hobby’s. Wat is jouw hobby? 
D Ik houd van oosterse vechtsporten. Na school vind ik het 
leuk om deze sporten te beoefenen met vrienden die 
dezelfde hobby hebben. 
 
Y Dank je wel Diana, voor dit interview. Heel veel succes 
en geluk met jouw verdere studie. 
 
U leest het, iedere Euro die u aan stichting 
Kartini/Permata Hati schenkt, komt goed terecht bij de 
kinderen van de armere gezinnen in Malang. 
 
 

INTERVIEW MET DIANA… 
Voor deze nieuwsbrief is Yayuk op bezoek geweest op de 
school van Diana. Nadat het schoolhoofd toestemming heeft 
gegeven om Diana te ontmoeten volgt een interview over 
haar studie op de Vocational high school waar ze de 
studierichting verpleging volgt.  Zij zit in het laatste jaar van 
deze opleiding. ’s Middags volgde nog een ontmoeting bij 
Diana thuis waar haar ouders en jongere zusje op de foto 
werden gezet. 

 
 
 

http://www.kartini.info/

