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Van uw voorzitter

Geachte pleegouders en donateurs,
Het boekjaar juli 2020 t/m juni 2021 ligt
alweer achter ons. Vorig jaar was het vanwege corona niet mogelijk de pleegouderdag te organiseren.
Dit jaar kon het wel doorgang vinden. Wij hebben
deze middag met veel plezier georganiseerd met de
voorgeschreven restricties.
Het Roode Hert is verkocht, daarom moesten wij een
andere locatie zoeken. We hebben gekozen voor
Theater Het Postkantoor, vanwege de ligging dichtbij
het treinstation en de goede parkeergelegenheid.
Wij hebben enige maanden geleden Martijn Sikkema
welkom geheten in ons bestuur. Het bestuur bestaat
nu uit vijf personen.

Helaas moesten wij onze penningmeester Henk van
der Veen missen op de pleegouderdag wegens gezondheidsredenen. Zijn taken voor Kartini worden
tijdelijk overgenomen binnen het bestuur om hem te
ontzorgen.
Wij hebben de verschillende werkzaamheden verdeeld en ondersteunen elkaar in deze
situatie. Het penningmeesterschap wordt voorlopig door Richard Taman
waargenomen. Willeke van der Pouw en Martijn Sikkema nemen weer enige taken van het
secretariaat over. Ondergetekende houdt het overzicht. Wij wensen Henk en zijn gezin
veel sterkte toe de komende tijd.
Ook kregen wij een verdrietig bericht van het overlijden van onze oud voorzitter Nico
Bijlsma. Een “in memoriam” staat elders in dit boekje.
De grote piek van corona lijkt in Indonesie iets op zijn retour. Er zijn nu ongeveer 94 miljoen inwoners gevaccineerd met de eerst prik. De gehele bevolking bedraagt ongeveer
276 miljoen inwoners. Er is dus nog wel een lange weg te gaan. De allerarmste gezinnen
krijgen nog steeds Rp. 300.000,- gezinshulp van de regering. De regeling van enige kilo’s
rijst is nog van kracht. Elektriciteit is niet meer gratis.
Het noodfonds komt ons nog steeds goed van pas, zeker tot het einde van dit jaar ontvangen alle gezinnen van ons nog een extra hoeveelheid rijst.
Het vervolg onderwijs is weer toegankelijk, de lagere scholen nog niet.
Dit jaar heeft Permata Hati een nieuwe sociaal werker aangenomen
en weer afscheid genomen. Joko had twee banen en dat bleek te veel.
Het bestuur van Permata Hati is op zoek naar een nieuwe sociaal werker echter vanwege corona situatie is dat nog niet zo makkelijk.

Het gouvernement heeft het afgelopen jaar weer een controle uitgevoerd bij Permata Hati. Inmiddels is de goedkeuring ontvangen en
zijn ze verhoogd naar accreditatie A.
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Van uw voorzitter

In augustus hebben we ons weer kunnen presenteren op een markt in Steenwijk.
We hopen dat dit weer een begin wordt voor meer.
Ieder jaar organiseert Kiwanis West Friesland een planten actie. Dit jaar is onze stichting uitgekozen als een goed doel. Bij een aantal verkooppunten kon een ieder de tuin
van mooie planten voorzien. De opbrengst was geheel voor Kartini en bedroeg € 2.400,Wij zijn de Kiwanis hier zeer dankbaar voor. Dit bedrag is bestemd voor het schoenenfonds.

Vele jaren steunt de firma Incotec 4 kinderen. Wij werden nu echter blij verrast met
een royale gift van € 5.000,- plus de schoolopleiding voor nog 2 extra kinderen
(uitbreiding schoolfonds van 4 naar 6). Het bedrag hebben we in goed overleg met mevrouw Bennett van Incotec verdeeld over het noodfonds en het schoenenfonds. Dit alles
wordt mogelijk gemaakt door de heren Joop Deen en Jaap de Jong, twee oud werknemers van Incotec. Zij verzamelen en verkopen al jaren oud ijzer. De opbrengst komt ten
goede aan ons project.
Mede door dit soort acties is het schoenenfonds rijkelijk gevuld en kunnen rond de
jaarwisseling alle kinderen weer een paar schoenen ontvangen.
Via onze website hebben zich dit jaar weer pleegouders aangemeld. Ons bestand is
daardoor redelijk op peil gebleven. Maar wij hopen dat zich dit jaar weer nieuwe pleegouders zich zullen aanmelden. Hulp aan vele kinderen die anders nooit/moeilijk naar
school kunnen gaan is nog steeds nodig. Ons werk is nog niet klaar.
Wij danken u pleegouders en donateurs ook dit jaar weer voor uw steun.
Mijn mede bestuursleden dank ik eveneens voor hun inzet.

Rita Allart, voorzitter
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Financieel verslag

Beste pleegouders en donateurs,

Dit jaar mist u de verslaggeving uit de pen van onze penningmeester Henk van der Veen. Door gezondheidsomstandigheden
kan hij zijn belangrijke taken tijdelijk niet vervullen. De financiele
administratie zal voorlopig waargenomen door Richard Taman
(met ondersteuning van het bestuur). De cijfers in dit verslag zijn
nog persoonlijk door Henk geverifieerd en besproken met onze
accountant de heer Rijsel in juli jl.
Om goed overzicht te krijgen en houden, hebben wij hierbij een
verzoek aan u; wilt u bij de betalingen van uw bijdragen
het administratienummer van uw pleegkind(-eren) vermelden?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Dit boekjaar 2020/2021 hebben wij met een positief saldo € 3.356,- kunnen afsluiten. Dit
ondanks de extra kosten die we gemaakt hebben om onze leden meer te kunnen steunen
in de moeilijke Coronatijd.
Uitgaven Indonesië
De totale kosten in Indonesie zijn enigszins gedaald. Er is
minder uitgegeven aan salaris omdat er 2 sociaal werkers
zijn naast de drie bestuursleden. Er wordt dus met een
kleiner team gewerkt. Wij willen hierbij het team in
Malang complimenteren voor het feit dat ze zich afgelopen
boekjaar goed aan het budget gehouden hebben.
Schoenen hebben we het afgelopen boekjaar niet gegeven. Wij wilden een slag om de arm
houden om andere eventueel meer dringende kosten zoals extra dagelijkse benodigdheden voor de kinderen/gezinnen op te kunnen vangen. In het schoenenfonds zat ook nog te
weinig vermogen. De scholen waren dicht vanwege de lockdown maatregelen. Dus een klein voordeel bij alle nadelen; de kinderen hadden
thuisonderwijs en noodzaak voor schoenen was minder.

Er is een daling in opleidingskosten ten opzichte van vorig jaar mede
omdat er in dit boekjaar geen schoenen zijn verstrekt.
De positieve koers van de Roepia heeft dit jaar ook een gunstig effect
op ons resultaat gehad. Dit is ook wel eens anders geweest in het
verleden waar we door een heel slechte koers verliezen moesten
incasseren. Een paar posten binnen de opleidingskosten zijn wel
gestegen namelijk die van de uniformen en contributies.
Er wordt nog steeds extra rijst aan de gezinnen uitgedeeld, voorlopig
tot en met februari 2022. De regering heeft ook veel extra hulp verstrekt aan de armere bevolking. Deze hulp wordt nog gehandhaafd
voor de allerarmste gezinnen.
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Financieel verslag

Inkomsten Nederland
De inkomsten uit sponsorgeld van de pleegouders zijn
licht gestegen en hebben wij mooie giften en donaties mogen ontvangen, tot onze vreugde meer dan in het vorige
boekjaar. Onze trouwe sponsors o.a. Fluortech, de
Protestantse Gemeente Stede-Broec, de stichting 40mm
hebben ons het afgelopen jaar gesteund met gulle giften.
Incotec verraste ons met een extra bedrag voor het nood–
en schoenenfonds.
Via Sponsorkliks (sponsoring d.m.v. aankopen via webwinkels) hebben wij ook regelmatig een bedrag op onze rekening bijgestort gekregen.
Ook hartelijk dank aan onze vaste, trouwe donateurs!
De promotie acties zoals markten, sponsortochten e.d. zijn het afgelopen jaar door de
corona komen te vervallen. Dus geen inkomsten uit deze activiteiten.
Uitgaven Nederland
De in Nederland gemaakte kosten zijn ook dit boekjaar gedaald met € 959,-. We hebben
minder aan promotie uitgegeven. De pleegouderdag in oktober 2020 kwam te vervallen.
De portokosten zijn daarentegen gestegen. Wij proberen deze zo veel mogelijk binnen de
perken te houden.
Het percentage van de gemaakte kosten geen opzichte van de ontvangen fondsen is
gedaald met 0,8% ten opzichte van vorig boekjaar, namelijk 3,5% en laag in vergelijking
met het landelijk percentage waar 25% als redelijk wordt beschouwd.
Conclusie
Dit jaar hebben wij de boeken positief kunnen afsluiten.
Er blijven altijd factoren buiten onze macht een rol spelen zoals koers
van de Roepia, hogere schoolgelden, stijgende voedselprijzen en
transportkosten e.d.
Dank
Dit jaar voor het eerst de pleegouderdag op een nieuwe locatie.
Door de verkoop van het hotel/restaurant het Roode Hert konden wij
niet meer terecht in de grote zaal waar we jarenlang kosteloos
gebruik van mochten maken. Hierbij nogmaals onze heel hartelijke dank aan het team
van het Roode Hert voor de jarenlange geboden gastvrijheid.
Onze hartelijke dank geldt ook voor de prettige samenwerking met onze accountant de
heer Rijssel. En natuurlijk u, hartelijk dank aan u allen, pleegouders, donateurs, bedrijven
en instellingen, voor uw betrokkenheid bij en bijdragen aan onze stichting.
Heel hartelijk dank.
namens Henk van der Veen, penningmeester
Het bestuur
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En nu de cijfers....

Overzicht 2020/2021
Inkomsten Nederland
Sponsorgelden

66.133,00

Terugbetaling sponsorgeld

- 32,00

Sponsorgelden uit schoolfonds

6.576,00

Schoenenfonds

0,00

Noodfonds

0,00

Giften

4.415,00

Donaties

2.377,00

Verjaardag geld etc.

3.692,00
10,00

Opbrengst activiteiten
Totaal

83.171,00

Uitgaven Nederland
Portokosten

883,00

Accountantskosten

484,00

Overige secretariaatskosten

178,00

Representatiekosten

598,00

Giften

0,00

Kosten pleegouderdag

0,00

Drukwerk

(boekjes)

Overige promotiekosten
Totaal

719,00
0,00
2.862,00

Uitgaven Indonesië
Personeelskosten

16.575,00

Kantoorkosten

2.968,00

Vervoerskosten

899,00

Opleidingskosten

28.551,00

Huisvestingskosten

440,00

Algemene kosten

2.379,00

Verzorgingskosten

24.203,00

Verkoop brommers

0,00
-4,00

Rente
Totaal

76.011,00

Resultaat voor financiele baten en lasten

4.298,00

Financiele baten & lasten/ Rente Ned.

- 942,00

Resultaat 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021
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3.356,00

Eieren, maskers, handzeep!

Verdere info uit Malang
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Interview Permata Hati met Ivan Dwi Santoso
admno. 498 (film te zien op onze website)

Verdere info uit Malang

Op vrijdagmiddag 10 september 2021 zijn wij op
bezoek bij Ivan Dwi Santoso (admno. 498) een deelnemer in het onderwijsproject van stichting Permata
Hati. Ivan woont in de ons nieuw toegewezen kampong
Tambakrejo ten zuiden van Malang waar wij sinds vorig
jaar mogen werken. In juli van dit jaar is Ivan’s moeder
overleden na besmetting met het coronavirus. Ivan en
zijn vader wonen nu nog met zijn tweeen.

Ivan heeft zijn diploma voor de Junior High School op
zak en wil verder leren op een Senior High School in de
kampong Turen, ongeveer 1,5 uur rijden van zijn huis.
In de door Sumei Adi gemaakte opnames en foto’s ziet u
het resultaat van het interview door Yayuk (Y) met Ivan
(I).
Inleiding van de film door Yayuk
Dit is de weg naar het huis van Ivan Dwi Santoso. Ivan
neemt deel aan onderwijsproject van stichting Permata Hati. Zijn huis ligt in het nieuwe
werkgebied, de kampong Tambakrejo. We gaan nu de weg omhoog.
Y
I
Y
I
Y
I

Hallo Ivan
Hallo mevrouw.
Goedemiddag
Goedemiddag.
Kun je al weer persoonlijk naar school toe?
Nog niet mevrouw.

Yayuk groet een mevrouw, zij is de moeder van een van de andere deelnemende kinderen.
Zij is de buurvrouw van Ivan. We horen ook de stem van Sumei Adi met een groet.
Y
I
Y
I
Y
I
Y

Dit is het huis van Ivan.
Welkom in ons huis.
Dank je wel Ivan
Graag gedaan.
mogen we binnen komen?
Natuurlijk, neemt u plaats alstublieft.
Hier ziet u Ivan’s huis van binnen.

Y
I
Y
I

Hallo Ivan, hoe gaat het met jou?
Godzijdank gaat het goed met mij.
Hoe gaat het met jouw vader? Gaat het een beetje?
Mijn vaders gezondheid is niet goed. Hij is nu bij de dokter. Op dit moment is hij
herstellende.
Waarvan moet hij herstellen?
Hij heeft maagpijn.
Moge het jouw vader spoedig weer beter gaan. Hoe gaat het met jouw zusje?

Y
I
Y
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Vervolg interview Ivan

Verder info uit Malang

Y

I
Y
I
Y
I
Y
I
Y
I

Y
I
Y
I
Y
I
Y
I
Y
Y

Wij bidden en hopen dat Ivan en zijn familie verder gezond blijven en dat jouw
vader weer gezond wordt. Hoe gaat het op school?
Gelukkig gaat het goed, mevrouw
Geven de scholen nog steeds online les?
Ja, we krijgen nog steeds les op die manier.
Is er nog uitzicht dat het persoonlijk/fysiek onderwijs hervat wordt?
Het is mogelijk we dat op maandag 13 september a.s. weer naar school kunnen
gaan.
Ga je dan iedere dag heen en weer tussen jouw huis en school?
Nee, ik ga op kamers dicht bij school wonen.
Ga je dan iedere zondag naar huis?
Nee, ik ga iedere vrijdag na school naar huis. Ik heb zaterdag geen les.

Hoe gaat het nu sinds jouw moeder is overleden? Kun je het een beetje aan… je
moet de moed er in houden.
In welke richting heb je jouw diploma van Junior High gehaald?
Maatschappelijk / sociaal.
Ik hoop dat het goed gaat.
Dank u.
Hoe lang duurt de studie aan deze Senior School?
Drie jaar.
Wat zijn jouw plannen als je afgestudeerd bent?
Ik wil verder leren aan de Duta Wacana Universiteit.
Waar is deze universiteit?
Veel geluk met het realiseren van jouw dromen.
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Vervolg interview Ivan

I
Y
I
Y
I
Y
I
Y
I
Y
I
Y
I
Y

I

Y
I

Y

I

Verdere info uit Malang

In Yogjakarta.
Hoe lang zal de studie aan deze universiteit duren?
Vier jaar.
In welke richting wil je verder studeren?
Theologie.
Theologie? Zo, dat betekent dat je na vier jaar af studeert en misschien pastor
wordt?
Ja.
Pastor bij welke geloofsgemeenschap?
East Java Christian church.
Dat is een mooi doel, wat niet veel jonge mensen nastreven. Maar jij bent een
jongeman die pastor wil worden, dat is heel mooi, veel geluk. Als je dan naar
Yogjakarta gaat, moet je dan ook op kamers wonen gedurende die 4 jaar?
Ja, dat klopt.
Als pastor voor de East Java Christian Church, kun je dan zelf een werkgebied
uitzoeken, bijvoorbeeld in jouw eigen kampong?
Nee mevrouw, ik wordt geplaatst door de synode.
Je wordt nu gefilmd door mijnheer Sumei Adi, wil je iets zeggen tegen jouw
sponsor, tante Josefine? Ik weet zeker dat tante Josefine deze video gaat zien.
Kun je iets tegen haar zeggen? Stel je voor dat ze tegenover je zit.
Hallo tante Josefine, het doet mij groot verdriet dat oom Arie is overleden. Hij is nu
bij God in de hemel. Moge hij rusten in vrede bij God.
Tante Josefine, mijn familie en ik zijn u heel dankbaar voor alle hulp die u en oom
Arie hebben gegeven.
Kun je ook iets tegen de ooms en tantes van Stichting Kartini zeggen?
Ooms en tantes van stichting Kartini ik wil u hartelijk danken voor de hulp die u
mij en mijn familie hebt geboden.
Ok, Ivan, dank je wel voor jouw tijd en ons gesprek deze middag. Het is heel
informatief voor ons allemaal. Tante Josefine, Stichting Kartini en alle pleegouders en
donateurs in Nederland weten nu wat meer over jouw leven en jouw dromen.
Ok, veel geluk en dank je wel Ivan. God zegene je.
Amen, God zegene u ook.
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Permata Hati bericht

Beste pleegouders, donateurs en bestuursleden van Stichting Kartini,
Godzijdank dat wij de liefde van onze
Vader in deze tijd mogen ervaren. We
gaan de tweede kerstviering onder
Covid 19 omstandigheden vieren. Dit
betekent dat we al bijna twee jaar met
Covid 19 te maken hebben in Indonesie
en in Nederland.
We willen van de gelegenheid gebruik
maken onze oprechte deelneming te
betuigen met het verlies van dierbaren
die zijn overleden tijdens deze pandemie.
Zij waren alle goede mensen, die naar
onze mening de hemel verdienen.
Ook een aantal van onze pleegkinderen is geconfronteerd met het overlijden van geliefde
mensen (vader of moeder).
Moge alle getroffen families kracht, moed en troost ontvangen.
Tijdens de pandemie zagen wij ons eerlijk gezegd voor vele moeilijkheden op allerlei
gebied geplaatst; economie, onderwijs, toerisme, gezondheid en ga zo maar door. Kleine
zelfstandigen hebben ook nog steeds veel moeite om hun brood te verdienen. Maar het
heeft ook vindingrijk gemaakt. Bijvoorbeeld degenen die eerst op een motortaxi reden
hadden problemen om passagiers te vinden omdat niemand naar buiten mocht tijdens de
lockdown periode. Een groot aantal van hen is een andere richting ingeslagen, zij zijn
maaltijd bezorgers of koeriers geworden. Met deze nieuwe dienstverlening kunnen zij
weer een goed inkomen verwerven.
Na een periode van meer dan twee jaar online onderwijs,
eindexamens en overgangsexamens zijn veel scholen
sinds half september jl. weer begonnen met persoonlijk
onderwijs. Ondanks de verschillende hindernissen die
het online onderwijs met zich mee bracht, zijn we dankbaar dat alle kinderen hun studie met enthousiasme
hebben voortgezet. Wij zijn de regering, het ministerie
van onderwijs, dankbaar voor het beschikbaar stellen
van internet voorzieningen voor iedere leerling op het
basis, middelbaar, hoger beroeps- en universitair niveau.
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Permata Hati bericht

Afgelopen juni zijn er 27 leden geslaagd voor Senior/Vocational school. Wij hebben hen
geïnformeerd over de mogelijkheden van het volgen een extra een-jarige opleiding waarvoor de kosten onder het Kartini studiefonds zouden vallen. Echter de meesten willen liever gaan werken dan nog een extra jaar studeren. De geslaagde kinderen vinden vaak
werk in warenhuizen, diverse winkels of boetieks e.d. Een klein aantal kinderen kan nog
vier jaar verder studeren aan een universiteit met een staatsbeurs.
Afgelopen juli steeg het aantal corona besmettingen alarmerend na een periode van een
dalende cijfers. Het sterftecijfer was in juli zo hoog dat veel van onze bekenden, zelfs
ouders van de kinderen aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Wij weten dat twee
van onze kinderen besmet zijn geweest maar God zij dank ook weer goed zijn hersteld. Op
dat moment werden er in Indonesie 56.000 nieuwe besmettingsgevallen per dag geregistreerd. De situatie was heel gespannen. Iedere dag zagen we mensen rouwen in de
dorpen en steden. De regering riep iedereen op om de strenge gezondheidsprotocollen te
handhaven. Dat hield ook in, strenge beperkingen voor gemeenschappelijke activiteiten.
Het was verboden om in grote gezelschappen bij elkaar te zijn.
Het dragen van gezichtsmaskers was verplicht en het
protocol voor handen wassen met desinfectie zeep
bleef gehandhaafd. Omdat de maskers en de zeep relatief duur zijn hebben wij stichting Kartini gevraagd of
wij deze voor onze leden beschikbaar mochten stellen.
Wij zijn heel dankbaar dat wij deze toestemming
hebben gekregen. Wij hebben voor alle kinderen
maskers en handzeep (in grootverpakking) kunnen
kopen. De zeep konden we in kleinere hervulbare flesjes aan de kinderen uitdelen. Onze leden kunnen hun
flesjes laten navullen op het Permata Hati kantoor.
Wij gaan regelmatig naar de wijken van kinderen die verder weg liggen.
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Permata Hati bericht

Wij willen u ook een en ander vertellen over de zoektocht naar nieuwe leden. Wij zijn
tijdens de afgelopen maanden flink beperkt geweest in onze zoektocht door de vele Covid19 besmettingen waardoor praktisch alle kampongs in lockdown waren.

Zodra de regering de maatregelen heeft versoepeld, zullen we zo spoedig mogelijk op zoek
gaan naar nieuwe gezinnen zoeken die onze hulp nodig hebben. Het is mogelijk om een
nieuw werkgebied toegewezen te krijgen maar het is ook afhankelijk hoe het kamponghoofd reageert en hoe de bewoners onze hulp ervaren. Soms worden we met open armen
ontvangen, zoals in de kampong Tambakrejo. Daar is het hoofd van de kampong heel blij
met de ondersteuning van Permata Hati. Echter er zijn ook regio’s met leiding die geen
prijs stellen op onze hulp omdat ze bang zijn dat hun inwoners bekeerd worden door onze
Christelijke achtergrond

Jammer genoeg heeft onze nieuwe sociaal werker Joko na drie maanden proeftijd zijn
baan opgezegd. Hij wilde zijn contract bij Permata Hati niet meer voortzetten vanwege
zijn tweede baan als taxirijder. Hij was er van uit gegaan dat hij tussen 8 en 4 uur zijn
werk als sociaal werker kon doen waarna hij een extra inkomen op zijn motor kon verdienen. Het bleek dat het werk niet altijd afgerond was om 4 uur ’s middags omdat de kinderen ons ook nodig hebben na 4 uur. Het spijt ons dat hij ons per september jl. heeft verlaten.
Dank u voor alle support die u stichting Permata Hati, de kinderen en
hun gezinnen hebt gegeven.
Het heeft het leven van onze leden lichter gemaakt.
Wij blijven voor u bidden.
Dat u met gezondheid en geluk gezegend moge worden.
Heel hartelijke groeten uit Malang – Indonesie,

Dra. Yayuk Ernawati
14

345 kg eieren verdeeld

Permata Hati bericht
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Wij willen leren !!!

Stichting Kartini geeft kinderen een kans om een opleiding te volgen.
De ouders van deze kinderen kunnen hen dat niet bieden.
Voor slechts € 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 eigen gegevens.
En deze gefrankeerd naar ons te sturen.

Dani jongen 8 jaar
2e klas lagere school

Indah meisje 12 jaar
6e klas lagere school

Bima jongen 11 jaar
5e klas lagere school

Putra jongen 11 jaar
5e klas lagere school

Inzaghi jongen 8 jaar
3e klas lagere school

Nathan jongen 13 jaar
1e klas Jr. High school
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Wilt u ons helpen ?

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

Ons motto is en blijft:

Uw steun... is hun toekomst

Jemi meisje 11 jaar
5e klas lagere school
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Shiva jongen 15 jaar
3e klas Jr. High School

Hoe is het met Ani Kurniawati?

Succesverhaal van Ani Kurniawati - admno. Ex 231
Hallo ik heet Ani Kurniawati. Ik ben een voormalig
pleegkind van de stichting Permata Hati. Ik was heel blij
met de ondersteuning en hulp van mijn sponsor, tante
C. van der Borg via stichting Kartini in Nederland en
Permata Hati in Malang – Indonesie.
Ik ben opgegroeid in een arm gezin. Echter ik ging altijd
met veel plezier naar school. Ik ben heel dankbaar dat
Permata Hati mij en mijn familie heeft
geholpen. De basisschool periode heb ik met goede cijfers doorlopen. Daarna mocht ik naar de middelbare
school om verder te leren. Godzijdank behaalde ik ieder
schooljaar de hoogste cijfers. Ook daarna op de senior
high school heb ik serieus gestudeerd.
Mijn moeder verdient haar inkomen met het verkopen
van wraps gevuld met rijst. Ik nam iedere dag een aantal wraps mee om die onderweg naar school te kunnen
verkopen bij benzinestations en dergelijke. Zelfs op school kon ik voor schoolbegin (de
bel rinkelt dan) nog wat verkopen en wat ik over had ook nog in pauzes. Ik was altijd heel
blij als ik alle wraps had verkocht, dat betekende dat ik veel geld had verdiend voor het
levensonderhoud van mijn familie.
Ik ben heel blij dat ik naast mijn goede leerprestaties ook nog
succes had op sportgebied. Naast mijn studie heb ik ook een sport
geleerd. Namelijk taekwondo. Ik heb aan diverse regionale kampioenschappen deelgenomen waar ik eerste en tweede prijzen
heb gewonnen. Deze prestaties hebben mij ook een grotere kans
gegeven om verder te kunnen studeren op een staatsuniversiteit.
Nadat ik was geslaagd voor mijn diploma senior/vocational
school dacht ik dat het niet mogelijk was om verder te kunnen
studeren vanwege onze financiele situatie.
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Hoe is het met Ani Kurniawati

Maar God hielp mij. Ik kreeg een studiebeurs via het staatsfonds voor arme studenten en
begon met een driejarige opleiding bij het “Departement of Midwifery (vroedvrouwen) of
Health Poly Technique” (gezondheidszorg) van het “Ministry of Health” (ministerie van
gezondheid) in Malang. Deze studiefinancieringsregeling werd toen voor het eerste jaar
geïntroduceerd. Ik weet dat ik gezegend was met deze kans.
Tijdens mijn drie studiejaren op deze universiteit
heb ik veel onschatbare ervaring opgedaan. Ik heb
drie jaar intern gewoond in het opleidingsgebouw
met staatstoelage voor mijn levensonderhoud. Mijn
studie verliep gelukkig zonder problemen. Ik ben
voorzitter van de studentenvereniging geweest en
behaalde goede cijfers ieder semester.
In 2019 heb ik mijn studie afgerond als een van de
beste afgestudeerde (Cum laude).
Met dit diploma op zak wilde ik mijn entree op de
arbeidsmarkt maken.
Ofschoon het niet eenvoudig was om werk te vinden.
In december 2019 solliciteerde ik voor een aanstelling bij burgerlijke zaken. Deze procedure bestond
uit drie fases; de administratieve selectie, de basis
competentie selectie en vakkennis selectie. Ik had
geluk en kwam door alle drie de selectiefases. Op de
baan bij het gemeentelijk gezondheidscentrum
hadden 81 andere kandidaten gesolliciteerd en
slechts een persoon kon worden aangenomen.
De persoon met de hoogste score. En dat bleek ik te
zijn. Ik ben heel dankbaar voor alle hulp en geluk.
Per januari 2021 ben ik als vroedvrouw aangesteld
aan het Tumpang Gezondheidscentrum. Ik ben
heel blij dat ik op deze manier de gemeenschap kan
dienen.
Ik voel mij gezegend voor alle hulp die ik heb mogen
ontvangen. Vooral voor de ondersteuning die ik van
tante C. van der Borg mocht ontvangen. Zij heeft
mijn opleiding vanaf de basisschool tot en met de
hogere school mogelijk gemaakt. Mijn dank geldt
ook stichting Kartini, zij hebben een sponsor voor
mij gevonden. En dank aan iedereen bij Permata
Hati voor hun begeleiding tijdens mijn gehele
schooltijd. Hartelijke groet,

Ani Kurniawati
NB: De selectieprocedure heeft bijna een jaar geduurd!
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Verslag secretariaat

Het mag duidelijk zijn dat wij als stichting terug kijken
op een wederom een heel vreemd jaar.
Maar al gaandeweg het jaar waren er toch zaken die weer
mogelijk waren, zoals fysiek weer vergaderen.
Wat getallen van de kinderen:
Er zijn 28 leerlingen geslaagd voor het eindexamen van de
Vocational/Senior High School;
Er zitten 134 kinderen op Vocational/Sr. High School;
Er zitten 113 kinderen op de Jr. High School;
Er zitten 80 kinderen op de lagere school en nog 2
kinderen op de kleuterschool. Van deze kinderen - en ook
welke tussentijds zijn gestopt – zijn de cijfers en persoonlijke briefjes naar de pleegouders
verzonden in totaal 365 rapporten.
Er zijn 17 kinderen tussentijds gestopt met hun opleiding, denk aan verhuizing buiten
Malang; gezin betere omstandigheden of voortzetting op een interne opleiding bij een
moslimschool.
Wij mochten 8 nieuwe pleegouders verwelkomen die gezamenlijk 11 kinderen steunen.
Verder hebben 4 pleegouders gekozen om 11 extra kinderen te steunen. Dit jaar zijn 11
pleegouders gestopt met verdere hulp aan een pleegkind nadat eerder hun pleegkind was
geslaagd. Hiervan waren er 4 kinderen die gesteund werden via een studiefonds. Bij het
behalen van een diploma stopt ook de steun via het studiefonds.
Met al deze zaken inclusief adreswijzigingen e.d. kwam het aantal mutaties op 88 en het
aantal kinderen op 363.

Kinderen wachten op hulp in ons bestand
Helaas bleek Corona flink wat roet in het eten te hebben gegooid als het gaat om het
rekruteren van kinderen door Permata Hati om in ons project te worden opgenomen.
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Verslag secretariaat

Zij mochten de kampongs niet bezoeken om bij een aanvraag voor hulp voor een kind via
de ouders of kamponghoofd de nodige checks te doen bij het betreffende gezin of de aanvraag wel voldeed aan de door Permata Hati en ons gestelde criteria. Denk aan inkomen;
behuizing; gezinssamenstelling; is het een ‘eenoudergezin’; wordt er al hulp geboden via
een andere organisatie; etc. etc.
Wij kregen deze zomer - tot op heden - minimaal aantal nieuwe kinderen toegezonden
vanuit Malang. Hetgeen inhield dat er op moment van o.a. een slagen van een kind, wij
niet alle pleegouders een keuze konden laten maken om hier in plaats van het geslaagde
kind een ander kind te gaan steunen.
Om die reden zijn betreffende pleegouders ook benaderd met genoemd dilemma en
vonden wij hiervoor veel begrip .
PR
Mochten wij vorig jaar geen Pleegouderdag organiseren i.v.m. Corona, dit jaar zijn de mogelijkheden wel aanwezig.
Echter onze vaste plek van vele jaren nl. Het Roode Hert te Bovenkarspel is verkocht. Dat
hield in dat we moesten uitwijken naar een nieuw onderkomen. Na veel bellen en zoeken
en bespreken is dat geworden Theater Hét Postkantoor te Bovenkarspel. Wij hopen u
hier nog lang met veel plezier te kunnen verwelkomen.

Door de bekende Corona maatregelen vallen over PR niet de gebruikelijke activiteiten te
melden. Ondanks onze mogelijkheden waren er minder gelegenheden om onze naamsbekendheid uit te dragen.
In het voorjaar werden wij blij verrast door de melding dat Kiwanis West-Friesland ons
als goed doel voor 2021 had verkozen voor de hun bekende -bijna beroemde –
plantjesactie. Wij hebben graag aan de “groene” actie meegedaan met een plantjes verkoopstalletje voor de deur van het secretariaat als verkooppunt. Ook hebben we geholpen
met het verplaatsen van circa 4.000 plantjes van de ene kas naar de andere kas etc.
Het resultaat mag er zijn en de gehele opbrengst van totaal € 2.400,- gaat naar ons
schoenenfonds.
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Nadat wij eerst al in mei zouden
afreizen naar Taman Indonesia helaas door Corona werd dat
afgelast - reden wij oostwaarts op
17 augustus jl. en waren wij aanwezig met een kraam en te gast bij
dit sfeervolle Dierenpark Taman
Indonesia in Kallenkote.
De gezellige ambiance in
Indonesische stijl trok, ondanks de
nog aanwezige Corona beperkingen,
een behoorlijk aantal bezoekers.
Een geslaagde dag met een lieflijk
zonnetje.
In verband met de hoge kosten en het magere gebruik van onze Postbus 28 is besloten
om deze op te zeggen per einde contract jaar op 14 oktober 2021. Het formele secretariaatsadres wordt dan ook : Beukenlaan 119, 1613 TC Grootebroek.
De consequentie van deze actie was dat er wel nieuwe stempels, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes aangeschaft zijn.
Inmiddels ontkomen wij niet aan de effecten van sociale media. Vanaf heden zijn wij ook
te volgen op Instagram : www.instagram.com/stichtingkartini1
Met dank aan het initiatief van ons nieuwe bestuurslid Martijn Sikkema.
In maart jl. heeft u een nieuwsbrief ontvangen met reguliere algemene informatie.
Er is veel energie gestoken in het updaten van de eigen website van Permata Hati.
www.permatahati-global.info (Engelstalig).
Algemeen
Er zijn stappen ondernomen om ons te verdiepen in het onderwerp “wat als er binnen of
bij het bestuur een situatie ontstaat die juridisch Ontstentenis en/of belet van bestuur
heet?” Hoe te handelen om er voor te zorgen dat gewone kerntaken door kunnen gaan
t.g.v. het project, indien het zittende bestuur – tijdelijk – daartoe niet in staat is?
Een van de consequenties is hier een statutenwijziging. Wij houden u op de hoogte.
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De terugloop van pleegouders blijft een
aandachtspunt voor de toekomst.
Pleegouders zijn trouw aan Kartini echter na
vele jaren van lidmaatschap komt er een
moment dat men met sponsoring wil/moet
stoppen om diverse redenen. De uitdaging is
om ook jongere generaties te interesseren
voor onze werkzaamheden van de Stichting.
We zijn op de goede weg gezien er in de
laatste maanden spontaan nieuwe pleegouders zich hebben aangemeld via de website.
Op de bekende gekleurde middenpagina staan
kinderen die wij graag extra onder uw aandacht willen brengen. Ook zouden wij het zeer
op prijs stellen als u via dit Kontaktorgaan uw
kennissen, familie en vrienden bekend maakt
met onze doelstelling;
kinderhulp in Indonesië.
Alvast dank hiervoor.

Tot slot
Als we dan zo terugkijken naar de achter ons liggende decennia kunnen we met elkaar constateren:

dat kinderhulp nog steeds nodig en gewenst is;

dat onze activiteiten daarop gericht zijn;

dat Kartini transparant is en blijft;

dat het aantal kinderen al die jaren redelijk stabiel is
gebleven;

dat ook het aantal pleegouders al die jaren redelijk
stabiel is gebleven.
Na vele decennia meegedraaid te hebben zeg ik dat het nog
steeds goed is en goed voelt. Ondanks de opmerkingen van: “
het zet toch geen zoden aan de dijk”, of…”het is een
druppel op de bekende gloeiend plaat”.
Mijn antwoord is dan altijd: “klopt, maar iedere
druppel is een KIND…daar gaan wij voor”.

Richard Taman, secretaris
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Mag ik mij even voorstellen
Op de pleegouderdag heeft Martijn zich voorgesteld als nieuw
bestuurslid
Goedemiddag allemaal,
Ook namens mij van harte welkom. Voor mij is dit niet de eerste
pleegouderdag maar wel weer een sinds hele lange tijd en ook nu
als bestuurslid. Gedurende het aanmelden voor vandaag heb ik
heel veel bekende namen voorbij zien komen. Vele van u kennen
mij nog wel denk ik als een klein mannetje, inmiddels ben ik iets
groter en ouder geworden. Maar voor u die mij nog niet kennen
zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Martijn Sikkema en ik ben inmiddels al weer 41 jaar.
Ik woon in Amsterdam en ik ben werkzaam bij de KLM als steward. Mijn verbondenheid met
de stichting gaat al lang terug. Zolang ik mij kan herinneren is het er al, eerst natuurlijk
Dorkas en toen Kartini. Ten tijde van het penningmeesterschap van mijn vader was het meer
in huis ook aanwezig. Na het overlijden van mijn ouders hebben mijn zus en zwager het
pleegouderschap van het kind van mijn moeder overgenomen. Toen werd het voor mij ook
tijd om zelf pleegouder te worden. Inmiddels ben ik een trotse pleegouder van 3 kinderen. In
2018 al weer was ik in de gelegenheid om naar Malang te reizen en heb de kinderen bezocht,
maar ook PH en iedereen die daar heel hard werkt elke dag. Na 20 jaar daar weer terug te
zijn was voor mij heel bijzonder. Sinds april dit jaar heb ik mogen toetreden tot het bestuur
als bestuurslid. Zo hoop ik dat de stichting nog vele jaren zal kunnen blijven bestaan en het
goede werk wat de afgelopen 40 jaar is gedaan voorgezet kan worden. Ik zal mij inzetten om
dit nog vele jaren te mogen kunnen blijven doen en hopelijk kunnen we snel weer naar
Indonesie reizen en kan ik PH bezoeken.

Martijn Sikkema
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Mijn bezoek aan Malang

Bezoek aan Malang en Permata Hati, Mei 2018 was het
dan zo ver. Na een rondreis over Java was ik aangekomen in Malang met de trein. Op het station stond
Yayuk mij op te wachten. Het was 20 jaar geleden dat
ik haar voor het laatst had gezien. In 1998 was ik met
mijn ouders en mijn zus naar Indonesie om onze roots
te ontdekken en om te kijken bij PH in Malang,. Het had
toen al veel indruk gemaakt bij mij als 18 jarige.
Na aankomst op het kantoor was een hernieuwde
kennismaking met Ester en alle anderen. Het voelde als
een warm bad om daar weer te zijn. Maar wel heel raar
om dit keer alleen aan te komen. Na de kennismaking
en rondleiding zijn we gelijk op pad gegaan om de
pleegkinderen te bezoeken.
Na een mooie rit waren wij aangekomen bij Rico, het pleegkind van een van mijn beste
vrienden. Bijzonder hoe gastvrij zij mij onthaalden en met de weinige middelen die zij al
hebben voor mij een feestelijk welkom hadden. Fijn om te zien waar hij woont en hoe hij
leeft en kennis te maken met de ouders.
De volgende stop was bij Yono, het pleegkind van mijn zus en zwager. Een kleine
opdonder die heel verlegen overkwam
maar wel heel lief was. Hij woonde met
zijn broertje en ouders in een klein hutje.
Aan huis was een klein winkeltje waarmee
ongeveer 1-2 euro per dag werd verdient.
Vader verkocht noodles op straat vanuit
een kraam. Ondersteuning voor Yono was
dus hard nodig om hem naar school te
kunnen laten gaan.
Daarna vervolgde wij de rit naar Aril. Zij
woont met haar ouders en zusje en oma in
de kampong een stuk verder op. De auto kon niet vlakbij komen dus moesten wij een
stukje lopen. Gelijk werden wij een toeristische attractie. Ik als indo maar toch net iets
anders en langer dan de lokale mensen. Ook met Aril en haar ouders en zusje een bijzonder gesprek gehad. Zij vind het erg leuk op school en is een goede leerling.
Omdat ik nog een 3e kind sponsor maar hij gestopt was gingen wij kijken bij een nieuw
kind. Wellicht zou hij in aanmerking komen als nieuw pleegkind. Bij aankomst leken de
omstandigheden redelijk tot goed te zijn waar hij woonde. Er werd besloten om hem niet
op te nemen in het bestand. Het gaf mij een goed gevoel dat hier goed naar gekeken werd
en niet zomaar iedereen wordt toegelaten, alleen zij die het nu het hardste nodig hebben.
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Als laatste stop gingen wij langs bij Sheva,
hij kon helaas niet meekomen op school
en vond het ook niet leuk. Helaas had hij
besloten om met school te stoppen. Omdat
wij hem toch een lange tijd hadden ondersteund wilde ik hem wel graag bezoeken.
Ook daar in de kampong was er gelijk veel
aanloop en aandacht, Hoewel ik erg lijk
om de lokale bewoners was ik voor hen
toch weer een leuke attractie. Daar waar kon heb ik diverse selfies gemaakt met hen.
Sheva gaf aan dat hij het moeilijk vond op school en nu ging werken als schoonmaker
samen met zijn moeder. Zijn kleine zusje kwam er ook gezellig bij en vertelde dat zij het
leuk vond op school en graag naar school ging, ook wilde zij heel graag dokter worden.
Haar spontaniteit enthousiasme en inzet greep mij aan. Normaal worden er uit een gezin
maar 1 kind opgenomen bij PH. In overleg met Yayuk hebben wij gekeken of zijn kleine
zusje, Anggista, kon worden opgenomen zodat wij haar “pleegouder” kon worden. Dit is
gelukkig gelukt.
Graag wilde ik de kinderen een cadeau geven maar vond
het een beter idee als zij zelf met iets kwamen waar zij
ook echt iets aan hadden. De kinderen zijn verplicht om
zwarte schoenen te dragen naar school. Omdat zij vaak
maar 1 paar hebben zijn ze aan het einde van het schooljaar versleten en hebben zij nieuwe nodig. PH en Kartini
voorziet hier in wanneer mogelijk voor alle kinderen. Het
cadeau was zo gevonden, voor de kinderen een nieuw
paar schoenen. De volgende dag kwamen de kinderen
naar het kantoor van PH en zijn we op pad gegaan om
nieuwe schoenen te kopen het winkelcentrum. Een beetje
onwennig liepen zij daar rond, een plek waar zij niet heel
veel komen. Door de bescheidenheid was het lastig om de juiste te vinden. Maar na
herhaalde gesprekjes van Yayuk en Ester dat zij echt de mooiste uit mochten kiezen zonder
te kijken naar de prijs gingen ze alle 3 met een nieuw paar weg.
Ook mochten ze nog een nieuwe rugzak uitkiezen. Het zelfde ritueel als bij de schoenen
vond plaats. De verlegen kinderen vonden het toch raar dat zij iets nieuws mochten kiezen
maar uiteindelijk zag ik toch een kleine glimlach op hun gezichten toen ze de schoenen en
gekozen rugzak kwamen laten zien. Dit was voor mij goud waard! Een bezoekje aan de
McDonalds kon natuurlijk niet uitblijven, voor Nederlandse kinderen vaak een uitje, dus
daar gingen we maar heen. Hier mochten zij alles bestellen wat zij wilde. Het werd uiteindelijk 5 keer rijst met een kippenbout. Geen Big Mac of iets anders maar iets wat zij kenden. Ik
hoop dat ik ze een onvergetelijke dag heb kunnen bezorgen die hen nog lang bij zal blijven.
Voor mij is het een dag die ik mij nog kan herinneren als gisteren.
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Tussendoor vertelde Yono dat hij een fiets had maar deze op school vergeten was op slot te
zetten en nu gestolen was. Nu moest hij lopen elke dag naar school, ongeveer 1 uur heen en
een uur terug. Ook konden de andere gezins-eden geen gebruik meer maken van de fiets wat
een gemis was. Na overleg met mijn zus en zwager besloten wij een nieuwe fiets samen met
hem uit te zoeken. De volgende dag stond in het teken van de nieuwe fiets. In de fietsenwinkel werd een mooie stoere mountainbike uitgezocht. Hopelijk is hij daar iets voorzichtiger
mee. Bij aankomst op het kantoor stonden diverse heerlijke Indonesische snacks te wachten.
Lumper, pasteitjes ( laagjes pudding, hoe heet dat ook al weer?) Zo bijzonder, zij hebben al zo
weinig en dan nog delen wat zij wel hebben. Het was heerlijk en ontroerde mij enorm. Bij het
schrijven van het verslag, na 3 jaar, ergens op een mooie plek op de wereld ontroert het mij
weer. Ik heb geluk gehad dat ik in Nederland ben opgegroeid en de kans heb gekregen om te
worden wie ik wil zijn en te doen qua werk wat ik wil doen. Ik hoop dat met mijn kleine bijdrage deze kinderen ook kunnen worden wat zij willen worden maar ook dat het gezin zo
een iets beter leven krijgt. Ik heb nu ook met eigen ogen weer kunnen zien dat de hulp goed
aan komt en ook echt een meer -waarde is. Zodra het weer kan ga ik zeker terug om te kijken
hoe het nu gaat bij de kinderen en natuurlijk hoe het is met Yayuk, Ester en alle anderen,

Martijn Sikkema—bestuurslid
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In memoriam

Nico Bijlsma
In januari 2021 is onze oud voorzitter de heer Nico Bijlsma
overleden.
Nico was vanaf de oprichting bij stichting Kartini betrokken.
De eerste jaren als penningmeester en daarna vele jaren als
voorzitter.
Nico was zeer kundig en warm in de omgang met iedereen.
Na zijn aftreden als voorzitter bleven Nico en zijn vrouw Marie
nauw betrokken bij de stichting. Hij heeft veel voor ons project
en iedereen die hem kende betekend. Wij zullen Nico in dankbaarheid blijven
herinneren. Wij wensen Marie en haar gezin heel veel sterkte toe.

Namens het bestuur
Rita Allart

Extra Informatie

Versturen extra geld
Wanneer u extra geld voor verjaardag, feestdag o.i.d. wilt sturen naar uw pleegkind kan
dat. Wij adviseren u echter om geen grote bedragen te sturen. Een bedrag van € 10,- of
€ 15,- is een reeel bedrag. Voor dit bedrag kan het kind een prima cadeau kopen. Wilt u
het kind echter kleding of b.v. een schooltas geven dan is het natuurlijk goed om meer
geld te sturen. Wilt u dan wel bij de betaling vermelden waar het geld voor bestemd is.
Met de jongere kinderen gaan Yayuk en Ester winkelen.
De oudere kinderen, die het aankunnen, mogen het geld zelf besteden. Er zijn echter ook
oudere kinderen waar Yayuk en Ester mee gaan shoppen. Dit omdat er bij een paar
gezinnen de vader het geld van het kind afneemt en het gebruikt om o.a. te gaan gokken.
Deze vaders zijn bekend bij het bestuur van Permata Hati.
Als u uw pleegkind een pakket wilt sturen moet Permata Hati daar invoerrechten voor
betalen. Dit is helaas nieuw omdat de Indonesische post nauw is gaan samenwerken met
DHL. Ons advies is daarom dat het beter is om geen pakket te sturen maar geld. De verzendkosten zijn hoog en voor dat bedrag kunnen ze al een heel leuk cadeau kopen.
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Verslag pleegouderdag

Pleegouderdag editie 2021 in Het Postkantoor te Grootebroek. Iedereen aanwezig op deze traditionele ontmoetingsdag is blij om elkaar weer te zien en spreken na de
lange periode van beperkingen. Het zonnetje schijnt, de
koffie en thee met wat lekkers staat klaar en de sfeer is vol
verwachting en gezellig.
Rita opent de vergadering rond half 2 met een woord van
welkom. Zij bespreekt de gebeurtenissen binnen onze
stichting van het afgelopen jaar. Martijn als nieuw gezicht en een lege stoel aan de
bestuurstafel. Door gezondheidsproblemen is Henk van der Veen, onze penningmeester
dit jaar niet aanwezig.
Martijn stelt zich nader voor en vertelt aansluitend nog over zijn ontmoetingen in Malang
met het team van Permata Hati en een aantal pleegkinderen.
De financiële verslaggeving wordt door Richard gepresenteerd. Er waren geen vragen
uit de zaal over de financien.
Na de cijfers volgt een speciale ceremonie. Stichting Kartini
ontvangt een prachtige cheque van de firma Incotec en de twee
personen die dit bedrag bij elkaar gebracht hebben (met verkoop van oud ijzer) worden door ons als dank extra in het zonnetje gezet. Aansluitend het eerste muzikaal optreden van het
duo Sofi-Do en de pauze. De lotenverkoop verloopt voorspoedig
en het winkeltje krijgt ook veel belangstelling.
Het secretariaatsverslag wordt door Richard gedaan en er volgen een tweetal vragen uit de zaal. Een over verjaardag geld
(bedrag per keer advies bedrag tussen €10 en € 15). Verder
heeft Richard nog e.e.a. nader uitgelegd over de website Sponsor
Kliks. Via deze link kunt u ons eenvoudig sponsoren wanneer u
inkopen doet bij een webwinkel (bv. Bol.com).
De betreffende webwinkels maken via Sponsorkliks een
percentage van uw aankoopbedrag over naar stichting Kartini.
Het afgelopen boekjaar hebben wij toch een leuk bedrag ontvangen op deze manier.
De uitgebreide brief van Yayuk wordt
door Willeke voorgelezen. Met een
paar korte leuke berichtjes en een filmpje van een interview met een van de
kinderen is Malang even dichtbij.
Het tweede optreden van Sofie geeft
ieder die wil de kans om mee te zingen
met Indische liedjes. Bij de POTJOH
POTJOH song komen de voetjes van de vloer en met instructie van
Agustina (heeft ook een aantal keer op de pleegouderdagen opgetreden) slagen de dansers er in om zelfs even synchroon te dansen.
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Verslag pleegouderdag

De rondvraag levert geen aanvullende
vragen op waarna overgegaan wordt naar
het laatste punt op de agenda. De verloting! Ondanks het regelmatig husselen blijven achtereenvolgende trekkingen in eerste
instantie op 600 getallen uit te komen. Gelukkig komen andere
honderdtallen daarna ook ruim aan bod.
Ook dit jaar werden er weer kleurrijke artikelen verkocht in de
winkel gerund door Thea Taman Er is hier een mooie omzet gedraaid. Hartelijk dank Thea voor je hulp!
En als bestuur willen wij Henk Allart danken voor al het werk wat
hij last minute heeft verzet om de presentatie te maken, de foto’s
te schieten op de pleegouderdag en voor het verzorgen van beeld
en geluid ter ondersteuning van de presentatie.
We kunnen terug kijken op fijne gesprekken en een geslaagde,
sfeervolle pleegouderdag. Een hartelijk dank aan het team van
Het Postkantoor voor hun bijdrage.

Willeke van der Pouw - 2e secretaris
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Familieberichten

Getrouwd
14-05-2021

50 jaar

Dhr. C. & Mevr. K. Kolenberg

25-06-2021

50 jaar

Dhr. J. & Mevr. J. Meijer

Overleden

Dhr. H. Bergkamp

17-01-2021

Dhr. N. Bijlsma

18-01-2021

Dhr. J.A. Thijsse

04-02-2021

Mw. A.J. Thijsse-Bosland

15-02-2021

Dhr. A. Versluis

23-07-2021

Dhr. P. Meijer

09-07-2021

Moeder van Wan Santoro (adm.498)

11-07-2021

Moeder van Vera R. (admno. 330)

31-07-2021

Vader van Aristo P. (admno. 218)

aanmeldingsbon

22-12-2020
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Stichting kartini
Voor kinderhulp in Indonesië

Stichting Kartini
Secr.: Beukenlaan 119
1613 TC Grootebroek
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