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Geachte pleegouders, donateurs en  
geï nteresseerden, 

 

Het afgelopen jaar is voor ons een heel bewogen jaar   
geweest. Het overlijden van onze zeer gewaardeerde en 
geliefde penningmeester Henk van der Veen heeft diepe 
sporen bij ons achtergelaten. Henk was een kundig      
bestuurder mede  door zijn achtergrond als leraar.           
De laatste 4 jaar was het penningmeesterschap bij Henk 
in goede handen. Samen met zijn vrouw Alie was hij heel 
betrokken bij de stichting. Zij zijn ook goede vrienden van 
ons allen geworden. Het gemis is nog steeds groot. Alie 
zet een andere taak van Henk voort. Als vrijwilligster   
bezorgt zij o.a. verjaardagskaarten e.d. in de regio Stede Broec en omstreken. 

De pleegouderdag hebben we dit jaar kunnen organiseren zonder de Corona maatregelen. 

Het afgelopen jaar heeft Richard als waarnemend penningmeester de financie n be-
heerd. Het is voor Richard daardoor extra druk geweest. Willeke en Martijn hebben een 
paar taken van het secretariaat overgenomen maar het grootste deel is toch door Richard 
gedaan. Wij zijn Richard dankbaar voor het vele werk dat hij het afgelopen jaar heeft ge-
daan. 
Met ingang van het nieuwe boekjaar is Willeke onze nieuwe penningmeester gewor-
den. Waar nodig staat Richard Willeke nog bij, waarvoor onze dank. Het bestuur wenst 
Willeke heel veel succes met haar nieuwe taak. 
Ons bestuur bestaat inmiddels weer uit 5 personen. René Allart heeft zich aangemeld als 
nieuw lid. Volgens onze statuten is het toegestaan dat ouder en kind zitting mogen heb-
ben in het bestuur. Wij hebben met Rene  de afspraak gemaakt om na 1 jaar te evalueren. 
Rene  woont nl. in Parijs. Wij allen zijn blij met deze verjonging. Martijn en René zullen 
zich bezig met o.a. de uitbreiding van sociaal media zoals Instagram enz. 

Enige maanden geleden hebben wij met de notaris onze statuten aangepast. Dit was 
noodzakelijk o.a. vanwege onze ANBI status. In het verslag van het secretariaat wordt dit 
nader toegelicht.  
In Indonesië is de situatie met betrekking tot de Corona pandemie ongeveer hetzelfde als 
in Nederland. Alle kinderen kunnen weer naar school. De allerarmste gezinnen hebben 
tijdens de pandemie een extra bedrag (Rp. 600.000,-) ontvangen van de regering, dit is 
ongeveer € 40,-. 

Van uw voorzitter 
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Alle gezinnen krijgen nog steeds 15 kilo 
rijst per 2 maanden. Voor Idul Fitri  
hebben we ieder gezin wat extra’s gege-
ven. Voor Kerst 2022 worden deze extra 
levensmiddelen nog een keer uitgedeeld, 
vanuit het noodfonds. 
 
Door de ongunstige wisselkoers op de valutamarkt ontvangen we veel minder Rupiahs 
voor onze Euro’s. Ook is alles veel duurder geworden waardoor we het afgelopen boek-
jaar negatief hebben afgesloten. In het financieel verslag zal dit nader worden toege-
licht. 

Inmiddels zijn er meerdere instanties in Indonesie  die kinderen ondersteunen.  
Vanwege de Corona pandemie hebben veel ouders hun baan verloren. Dit betreft ou-
ders die voor de pandemie wel goed voor hun kinderen konden zorgen. Het is voor onze  
sociaal werkers moeilijker om de kinderen, die het meest onze hulp nodig hebben, te 
bereiken. Meer hierover in brief van Yayuk. 

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft dit jaar een actie georganiseerd ten bate 
van onze stichting. In het secretariaatsverslag kunt u hier meer over lezen.  
 
Blij verrast werden wij ook met het initiatief van de Protestantse Kerk Thomas  
Gemeente. Zij heeft een aantal zondagen een collecte voor ons project gehouden. Op  
24 juli jl. mocht ik een prachtige cheque ter waarde van € 1.117,20 in ontvangst nemen. 
Dit bedrag komt ten goede aan het “schoenenfonds”.  

Ee n dag na onze pleegouderdag kregen wij het bericht van hevige regenval die enorme 
overstromingen veroorzaakte, ook in onze werkgebieden. De beelden van diverse 
landverschuivingen op sociale media waren indrukwekkend. Onze kinderen en hun 
gezinnen zijn gelukkig ongedeerd gebleven.  
 
Via onze website hebben zich weer nieuwe pleegouders 
aangemeld. Dat wij hopelijk ook dit jaar weer veel nieuwe 
aanmeldingen mogen ontvangen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ons werk voor de stichting en de 
kinderen in Indonesie  nog heel belangrijk is. 

Wij als bestuur danken u allen van ganser harte voor uw 
steun aan onze kinderen. 

Ook dank aan mijn mede bestuursleden die dit mooie werk 
samen met mij mogelijk maken. 

 

Rita Allart, voorzitter 

 

Van uw voorzitter 
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Financieel verslag 

Beste pleegouders, donateurs en geï nteresseerden, 
 
Nadat de financie le administratie tijdelijk vanaf medio 
september vorig jaar door mij was waargenomen, heeft 
het bestuur mij gevraagd om deze taak tot eind van dit 
boekjaar voort te zetten. En dat alles in de stijl van de, 
eind vorig jaar veel te vroeg overleden, penningmeester 
Henk van der Veen. Hiermee werd de continuï teit van de 
boekhouding gewaarborgd. De cijfers in dit verslag zijn 
in september jl. besproken met onze accountant, de heer 
Rijsel. Dit boekjaar 2021/2022 hebben wij helaas met 
een negatief saldo van € 10.561,- moeten afsluiten.  
Dit verlies is veroorzaakt door diverse factoren. 
 
Uitgaven Indonesië 
De totale kosten in Indonesie  zijn dit jaar aanzienlijk gestegen (€ 9.420,-). De grootste  
stijging was te zien bij de post opleidingskosten ten opzichte van vorig jaar (€ 5.406,-). 
De negatief dalende koers van de Rupiah heeft ook zijn weerslag op het resultaat van het 
afgelopen boekjaar. In het verleden is dit is ook wel eens anders geweest. Helaas hebben 
wij hier geen invloed op.  
 
Verder zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. Covidmaatregelen. Er zijn mondkapjes en hand-
zeep aan de gezinnen uitgedeeld om hen te ondersteunen in het navolgen van de voor-
schriften. Ter gelegenheid van Idul Fitri is er extra 1 kg suiker en 1 liter spijsolie per gezin 
verstrekt. Bij het belangrijke feest heel fijn dat “onze” kinderen en hun families deze  
ingredie nten ter beschikking kregen om wat lekkers te kunnen bereiden. 
 
Schoenen hebben we het afgelopen boekjaar weer kunnen geven. Door diverse flinke do-
naties was het schoenenfonds toereikend. In januari 2022 waren de kinderen weer heel 
blij met hun nieuwe stappers. Gelukkig is het normale onderwijs 
hervat en kunnen zij naar school op nieuwe schoenen…..! 
 
Inkomsten Nederland 
De inkomsten uit sponsorgeld van de pleegouders zijn licht gedaald 
(€ 4.150,-). Wel hebben wij mooie giften en donaties mogen ont-
vangen, tot onze vreugde vergelijkbaar met het bedrag van vorige 
boekjaar. 
 
Onze trouwe sponsors o.a. de Protestantse Gemeente Stede Broec, 
Diaconie Hoogkarspel, familie Kolenberg en Stichting 40mm 
hebben ons het afgelopen jaar gesteund met mooie bedragen. 
Incotec en Weeteling Keukens verblijdden ons met een extra gift.  
Wij mochten ook een nieuwe instantie verwelkomen, de Protestant-
se Kerk Thomas Gemeente, zij verrasten ons met een gulle donatie.  
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Financieel verslag 

Uit onverwachte hoek kwamen gelden binnen zoals giften na overlijden. 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 boekjaar door 
nasleep van Corona niet bezocht of door gegaan. Na onze pleegouderdag konden wij met 
verkopen uit onze winkel en uit de loterij een mooi bedrag bijschrijven. 
 
Uitgaven Nederland 
De, in Nederland gemaakte, kosten zijn het afgelopen boekjaar wat gestegen met  
€ 1.426,-. O.a. door meer promotie-, porto- en drukwerkkosten. 
Door regionale post in Stede Broec/Heiloo en omgeving persoonlijk te bezorgen en op 
tijd “goedkopere” postzegels te kopen voor het einde van het jaar, proberen wij de 
“portopost” zo laag mogelijk te houden.  
Gelukkig mochten we de pleegouderdag in oktober 2021 (promotie) weer organiseren op 
een nieuwe locatie, Het Postkantoor te Grootebroek. 
Het percentage van de gemaakte kosten ten opzichte van de ontvangen fondsen is geste-
gen met 1,3% ten opzichte van vorig boekjaar, namelijk 4,8%. Dat is nog steeds laag in 
vergelijking met het landelijk percentage waar 25% als redelijk wordt beschouwd. 
 
Conclusie 
Dit jaar hebben wij de boeken negatief moeten afsluiten. 
Er blijven altijd factoren buiten onze macht een rol spelen, zoals koers van de Rupiah, 
hogere schoolgelden en stijgende voedselprijzen. 
Het licht afnemende aantal kinderen baart ons zorgen. 
 
Dank 
Wij zijn heel blij en dankbaar 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. 
 

Richard Taman, waarnemend penningmeester 
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En nu de cijfers.... 
         Overzicht 2021/2022 

 Inkomsten Nederland    

 Sponsorgelden    64.111,00 

 Sponsorgelden uit schoolfonds  4.416,00 

 Schoenenfonds    7.813,00 

 Giften     4.109,00 

 Donaties     2.471,00 

 Verjaardag geld etc.    4.509,00 

 Opbrengst activiteiten   433,00 

    Totaal  87.862,00 

 Uitgaven Nederland    

 Telefoonkosten    35,00 

 Portokosten    729,00 

 Accountantskosten    484,00 

 Overige secretariaatskosten   289,00 

 Representatiekosten   518,00 

 Kosten pleegouderdag   553,00 

 Drukwerk  (boekjes)  1.147,00 

 Overige promotiekosten   533,00 

    Totaal  4.288,00 

 Uitgaven Indonesië     

 Personeelskosten    17.563,00 

 Kantoorkosten    2.887,00 

 Vervoerskosten    1.247,00 

 Opleidingskosten    41.767,00 

 Huisvestingskosten    1.528,00 

 Algemene kosten    2.554,00 

 Verzorgingskosten    25.697,00 

 Rente     -2,00 

    Totaal  93.241,00 

       

 Resultaat voor financiële baten en lasten -9.667,00 

 Financiële baten & lasten/ Rente   -894,00 

 Resultaat 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022  -10.561,00 
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Verdere info uit Malang Bijeenkomst met de kinderen 
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Zoals in de brief van Yayuk ter sprake komt, 
zijn er het afgelopen jaar in kleinere groepen 
meerdere bijeenkomsten gehouden met de 
kinderen. De kinderen beginnen met zich aan te melden bij Ester. Zij houdt de aan-
wezigheidslijst bij. De kinderen op de foto zijn in de zaal van het Permata Hati gebouw.  
Voor deze gelegenheden is ook een expert uitgenodigd om de kinderen te leren nuttig 
gebruik te maken van hun mobieltjes. Met juist gebruik van de app Canva hebben 
kinderen met creatieve initiatieven de mogelijkheid wat extra geld verdienen.  
 
Yayuk deelt lunchpakketten uit aan de kinderen. 
De kinderen krijgen bij de jaarlijkse meeting al-
tijd een lunchpakket en flesje water. Het is een 
hele organisatie maar de procedures lopen als 
een zonnetje.  
 
De administratie wordt goed bijgehouden. 
Kinderen allemaal een bonnetje voor hun 15 kg 
rijst. Dat geven ze weer aan de sociaal werker af 
waar de rijst wordt uitgedeeld – dan kunnen ze 
hun portie meenemen. 
 
Na afloop is het altijd weer een drukte van belang. De jongere kinderen worden opgehaald 
door hun ouders. De scooters, brommers en fietsen zijn heel wat transportgewicht 
gewend. Bepakt en bezakt met rijst en lunch weer terug naar huis. 
 
De vier meisjes op de foto hebben de prijs gewonnen voor het beste ontwerp in Canva.     

Zij wonen in de kampongs dichtbij het Permata Hati gebouw.                                                   
Van links naar rechts, Dinar Soca, Rachelda Nazwa, Yuanita Octavia en Vita Nur Lestari. 

Een heel jonge expert, de jongen op de foto, heeft de lezing heeft verzorgd.  

Blij zijn de winnaressen naar huis gegaan met hun  duurzame waterfles. In deze app kun-

nen kinderen reclame maken voor diverse artikelen die ze (willen) verkopen. 

Verdere info uit Malang 
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Hoe is het nu met…? 

Hallo ik ben Ucik Handayani, roepnaam Ucik.  
 
In 2012 ben ik afgestudeerd met hulp van Permata  
Hati. Ik ben heel dankbaar dat ik vanaf de vierde klas 
van de lagere school (2004) lid ben geweest van deze 
bijzondere stichting. Toen zijn wij heel goed geholpen 
met de hulp die ik voor mijn opleiding kreeg en de extra 
rijst die mijn familie ontving . Ik kon zonder zorgen en 
enthousiast naar school gaan om mijn doelen te 
bereiken.  
 
Iedere maand konden wij onze maandelijkse hoeveel-
heid rijst bij het kantoor van Permata Hati in ontvangst 
nemen. Daarbij ontmoetten wij ook onze vrienden bij 
Kerst- en Nieuwjaarsvieringen. Goede herinneringen 
ook aan nieuwe schoenen aanmeten.  
 
En met een  nieuw schooljaar kregen alle kinderen altijd een compleet nieuwe set    
schriften en pennen. Dit was heel leuk, voor mij voelde het als een echte beloning. 
 
Alles verliep soepel in mijn opleiding van de basisschool tot aan de Vocational High School. 
Door de goede steun van mijn familie, mijn pleegouders in Nederland via Stichting Kartini 
en het Permata Hati team bereikte ik een universitair niveau. Op al deze hulp kijken mijn 
familie en ik in dankbaarheid terug. 
 
Nadat ik mijn diploma op de Vocational High School (economie richting) had behaald kon 
ik met een beurs verder studeren aan de State University in Malang. Deze beurs heet 
“Bidikmisi scholarship Tuition Fees for Poor Students with Achievements”.   
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Hoe is het nu met…? 

 
Het was niet altijd even makkelijk en ik moest door moeilijke periodes terwijl ik colleges 
volgde. Toen ik 18 was overleed mijn moeder op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van 
astma. Mijn broertje was 5 jaar. Door deze moeilijkheden wilde ik alles opgeven, mijn 
studie, mijn leven. Maar gelukkig vond ik diep in mijn hart ook nog de moed om door te 
gaan met mijn colleges en mijn leven. Ik kreeg alleen een kleine financiële ondersteun-
ing van de regering voor mijn levensonderhoud tijdens mijn studiebeurs periode,       
Rp. 600.000,- per maand.  
 
Twee jaar na mijn moeders overlijden kreeg mijn vader een ongeluk waarbij hij zijn been 
brak. Hij moest geopereerd worden. Het kostte hem twee jaar om weer gezond te worden. 
In deze twee jaar kon mijn vader niet werken terwijl  mijn jongere broertje en ik 
afhankelijk waren van zijn inkomen.  
 
Tussen de semesters door kon ik met een parttime baan extra geld verdienen.              
Ook heb ik mijn vaders werk, gehaktballetjes verkopen, overgenomen om in ons       
dagelijks levensonderhoud te voorzien.. 
 
In april 2016 rondde ik mijn bachelor voor accountant af en kon ik met deze graad op 
zak gaan solliciteren bij een bank. In juli 2016 werd ik aangenomen bij de Mandiri Bank   
als medewerkster op de afdeling klantenservice. 
 
In 2019 ben ik getrouwd met Dionika. Hij is  
leraar. Ons huwelijk werd gezegend met de  
geboorte van onze dochter in 2020.  
Zij heet Theony en is nu 27 maanden. Dit is het 
verhaal van mijn levensreis tot nu toe. Ik ben God 
heel dankbaar dat mijn familie en ik het nu zo goed 
hebben. 
 

Ik wil mijn voormalige pleegouders, fam. Tames 
heel hartelijk danken voor hun bereidheid om mij 
in mijn schoolopleiding te steunen tot en met het 
diploma voor de Vocational High School. Ook is 
mijn dank groot voor Stichting Kartini en Stichting 
Permata Hati. Ik bid voor u allen, dat u gezegend 
mag worden met gezondheid en dat u armere 
kinderen kunt blijven steunen zodat zij naar school 
kunnen blijven gaan en hun dromen kunnen ver-
werkelijken en succesvolle personen worden. 
 
Mijn hartelijkste groeten aan u allen.,  

Ucik Handayani 
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Beste pleegouders, donateurs en bestuursleden van Stichting Kartini, 

Gezegend voelen wij ons dat wij al zo 
vele jaren als stichting Permata Hati 
kunnen werken dankzij u aller hulp via 
stichting Kartini. Tot onze vreugde zijn 
alle kinderen in juni van dit jaar over-
gegaan naar hogere klassen of niveau. 
Wij hebben ook afscheid genomen van 
de hele groep eindexamenkandidaten. 
Zij zijn met het diploma van Vocatio-
nal/Senior High school op zak goed 
voorbereid om hun toekomst verder 
vorm te geven. 
 
Ondanks moeilijke omstandigheden tijdens de Covid-pandemie, u bleef ons financieel 
steunen. De verschillende pijlers uit ons project, zoals betalen van opleidingskosten en 
verstrekken van extra rijst verlichten de economische situatie van onze kinderen en hun 
gezinnen. Het zijn in ieder geval twee belangrijke kostenposten in het dagelijkse bestaan.  
 
De ouders zijn dus heel goed geholpen met de financie le ondersteuning. Sinds november 
2021 verstrekken wij 15 kg rijst per twee maanden per gezin. Eerder werd 10 kg rijst per 
twee maanden uitgedeeld. De verhoging met 5 kg is heel welkom en de families zijn er 
heel blij mee. Dank aan u allemaal voor uw trouwe steun in ons werk voor kinderen van 
Permata Hati. 
 
De afgelopen jaren werden wij geconfronteerd met veranderde omstandigheden waar-
door het moeilijker was om nieuwe gezinnen te vinden die in aanmerking komen voor 
ons project. Er zijn momenteel veel organisaties gebaseerd op verschillende sociaal maat-
schappelijke stromingen. De meerderheid bestaat uit moslim organisaties.  
 
Er zijn nu rond de 95 stichtingen en sociale hulpverleningsinstituten in Malang stad.  
Deze organisaties werken op diverse fronten; zoals bijvoorbeeld met verwaarloosde 
kinderen, armen en wezen, gehandicapte kinderen of kinderen die in aanraking met justi-
tie zijn geweest. Ook zijn er projecten, die specifiek hulp in gezondheidszorg bieden of die 
op oudere mensen gericht zijn. De nadruk ligt echter op verwaarloosde, heel arme kin-
deren en weeskinderen. Dit betekent dus dat al veel kinderen ondersteuning krijgen van 
een organisatie net als de onze. 
 
Tijdens de pandemie zijn er door de Indonesische regering ook veel extra hulpprogram-

ma's voor arme gezinnen opgestart. Er wordt bijvoorbeeld extra voedsel verstrekt (rijst, 
eieren, suiker en spijsolie).  

Permata Hati berichten 
Brief van Yayuk  
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President Jokowi heeft ook het “Smart Indonesia Program” voor schoolkinderen gelan-
ceerd. Speciaal voor heel arme kinderen die naar de universiteit kunnen en willen. In de 
afgelopen jaren zijn meerdere leden uit ons project uitverkoren voor dit programma. 
Omdat zij met hoge cijfers geslaagd zijn op de Senior High of Vocational School, ontvingen 
zij een beurs (het collegegeld wordt dan betaald door deze  overheidsregeling). 
 
Om de hulpverlening aan arme bevolking evenredig te verdelen, schrijft de Social Service 
voor dat per gezin/kind maar één helpende organisatie is toegestaan. Om deze reden 
controleren wij grondig de omstandigheden van potentie le nieuwe kandidaten. Indien zij 
al hulp van de regering of van een andere sociale instelling ontvangen, mogen wij hen niet 
in ons programma opnemen. Of we zijn genoodzaakt hen weer te royeren als later blijkt 
dat er een andere organisatie ook helpt. 
 
Wij worden de afgelopen twee jaar geconfronteerd met nieuwe 
armoede die is ontstaan tijdens en na de Corona pandemie.  
Waren de gezinnen vo o r deze periode redelijk welvarend en 
wonen ze nog steeds in goede huizen, door verlies van werk 
zijn zij ook in de financiële problemen gekomen. Het is  
schrijnend dat ze een “te goede” woning bezitten maar niet  
genoeg geld hebben om in dagelijkse levensbehoeften en school-
geld te voorzien.  
 
Wij kunnen in deze gevallen niet helpen omdat er jaloezie en 
sociale ongelijkheid in de gemeenschap zou ontstaan indien er 
wel steun via Permata Hati wordt gegeven. 
 
Vanaf de periode na lockdowns tot op heden worden door ons 
grotere bijeenkomsten in ons gebouw vermeden.  

 

Permata Hati berichten Brief van Yayuk  
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De jaarlijkse feestelijke afsluiting van het schooljaar met de kinderen, de meeting met 
de ouders, het iedere twee maanden afhalen van rijstpakketten e.d. hebben we op een 
andere manier moeten organiseren op voorschrift van het ministerie van gezondheid.  
(NB Vo o r de pandemie altijd in verschillende leeftijdsgroepen verdeeld in de zaal van  
Permata Hati gebouw).  
 
We huren of lenen iedere twee maanden een zaal per werkgebied op een locatie het 
dichtste bij de meeste van onze leden.  
 
Daar kunnen we hen ontmoeten, rijst en eventueel andere benodigdheden uitdelen en 
nieuws uitwisselen. Wij werken in zes gebieden in stad en district van Malang. Deze 
gebieden zijn, Malang, Bululawang, Turen, Tambakrejo, Tumpang en Singosari.  
 
Onder normale omstandigheden hebben zeven werkdagen nodig om de rijstpakketten in 
alle kampongs uit te delen. Voor Malang en Bululawang meestal twee dagen, voor 
Tambakrejo ook twee dagen. Voor de kampongs Tumpang , Turen en Singosari is e e n dag 
voldoende. 
 
Voor de kinderen (gezinnen) is deze regeling voordelig omdat ze reiskosten besparen 
naar het gebouw van Permata Hati. Ze kunnen nu lopen, per fiets, betjak of scooter naar 
de locatie in hun kampong om de rijst op te halen. Het kost hen ook minder tijd en  
energie. Voor onze organisatie is deze manier wel kostenverhogend en tijdrovender. 
 
Wij willen u hierbij nogmaals heel hartelijk danken voor het afgelopen jaar waarin wij 
uw liefdevolle aandacht en financie le steun voor scholing, schoenen en andere opleidings-
kosten ontvingen. God’s altijd durende zegen voor u allen, in gezondheid, welvaart, werk 
en geluk in uw familie. 
 

Namens het team van Permata Hati,  Dra. Yayuk Ernawati  

Permata Hati berichten Brief van Yayuk  
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Permata Hati berichten 

 

Onafhankelijkheidsdag, Canva app, LKS 
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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.  
U kunt hiervoor de QR code scannen op de volgende pagina, 

of de aanmeldingsbon achterin dit boekje gebruiken.  
 

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. 

Bintang - jongen - 10 jaar 

4e klas lagere school  

Juna - jongen - 9 jaar 

3e klas lagere school  

Linda - meisje - 7 jaar 

1e klas lagere school 

Darrel - jongen - 8 jaar 

2e klas lagere school 

Ega - jongen - 11 jaar 

6e klas lagere school  

Khusen -  jongen - 7 jaar 

1e klas lagere 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. 

  

Febi - meisje - 6 jaar 

1e klas lagere school 

Arya - jongen - 12 jaar 

6e klas lagere school 

Intan - meisje - 10 jaar 

5e klas lagere school 

Nico -  jongen - 10 jaar 

4e klas lagere school 

Fiqi - jongen - 10 jaar 

5e klas lagere school 

Scan QR code om aan te  

melden 
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Verslag secretariaat 

Beste pleegouders, donateurs en geï nteresseerden, 
 
De achter ons liggende jaren stonden sterk onder   
invloed van Corona tot en met begin van 2022.       
Maar al gaandeweg werden toch zaken weer mogelijk, 
zoals fysiek vergaderen.  
 
Zoals gebruikelijk eerst wat getallen van de  
kinderen 
Er zijn 34 leerlingen geslaagd voor het eindexamen   
van de Vocational/Senior High School;  
Er zitten 134 kinderen op Vocational/Senior High School; 
Er zitten 116 kinderen op de Junior High School;  
Er zitten 66 kinderen op de lagere school.  
Van deze kinderen - ook welke tussentijds zijn gestopt – zijn de cijfers en persoonlijke 
briefjes naar de pleegouders verzonden, in totaal 358 rapporten. Van de geslaagde  
kinderen kregen de pleegouders eveneens een foto waar hun pleegkind trots laat zien dat 
zij of hij geslaagd is.   
Er zijn 10 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 5 nieuwe pleegouders verwelkomen die ieder een kind zijn gaan steunen.  
Verder hebben 5 bekende pleegouders gekozen om een extra kind te helpen.  
Dit jaar zijn 13 pleegouders gestopt met verdere hulp aan een pleegkind nadat eerder hun 
pleegkind was geslaagd. Hiervan waren er 3 kinderen die gesteund werden via een stu-
diefonds. Bij het behalen van een diploma stopt ook de steun via het studiefonds.  
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Verslag secretariaat 

Met al deze zaken, inclusief adreswijzigingen e.d. ,kwam het aantal mutaties op 85 en het 
aantal kinderen op 356.  
De dalende lijn van het aantal pleegouders blijft ons zorgen baren en is zeker een aan-
dachtspunt 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. Onze uitdaging is om ook jongere generaties te interesseren voor onze 
werkzaamheden van de Stichting. We zijn op de goede weg gezien het feit dat nieuwe 
pleegouders die zich hebben aangemeld via de website de leeftijdscategorie 35-45 heeft.  
 
Op de bekende 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 Indonesie .” Alvast dank hiervoor.  
 
Bestuurlijke ontwikkelingen 
In het voorjaar werden wij verrast door de wens van René Allart om deel te willen 
nemen als bestuurslid van Kartini. Met wat heldere afspraken over de praktische  
invulling draait Rene  al fijn enkele maanden mee. In dit Kontaktorgaan stelt Rene  zich aan 
u voor.  Hiermee zijn wij weer een voltallig bestuur. 
 
In dat kader is eveneens gekeken naar de taakverdelingen binnen bestuur.  
Rene  en Martijn gaan het secretariaat ontlasten door zich te werpen op de PR activiteiten. 
Willeke neemt vanaf de zomer het penningmeesterschap over.  
Tot juli jl. heb ik deze functie waargenomen. 
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Verslag secretariaat 

PR 
Ons nieuwe ‘onderkomen‘ voor de jaarlijkse pleegouderdag Theater He t Postkantoor is 
vorig jaar goed bevallen en dus waren wij er afgelopen oktober wederom te gast. Wij  
hopen u hier nog lang met veel plezier te kunnen verwelkomen. Het verslag van de  
pleegouderdag leest u verder in dit Kontaktorgaan. 
Door de nasleep van o.a. Corona merkten we dat er minder gelegenheden waren om onze 
stichting onder de aandacht te brengen. Wel zullen wij ons beraden wat het effect is van 
onze aanwezigheid bij kleinschalige activiteiten. Uit het verleden is gebleken dat er welis-
waar wat verkoopresultaat is, maar dat er weinig  ‘naamsbekendheid-winst’ te behalen 
valt. 
Wat wel gelukkig doorgang vond was de muzikale fietstocht in de regio, georganiseerd 
door Drechterland Mondiaal. Op een zomerse zondag konden mensen een fijne tocht 
maken langs 4 kerkjes. Per locatie een goed doel en muziekgroep. Rita en Rene  hebben in 
het kerkje in Westwoud Kartini gepromoot en wat artikelen verkocht. 

Het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen heeft ons als stichting uitgekozen als Goed Doel 
voor het thema 2022 ‘Lekker Werken”. Een van de staatjes in het Buitenmuseum was 
omgetoverd tot Kinderwerkstraat. De bezoekende kinderen konden daar zelf ervaren 
hoe hun leeftijdsgenoten 100 jaar geleden naast scholing ook hun handjes uit de mouwen 
moesten steken. Aan het begin stond een bord met informatie over Kartini in drie talen. 
En hoe de kinderen, niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld in vergelijk- 
bare situaties zaten. Scholing e n werken om het gezin te helpen. In totaal werden er  
4.794 uren “gewerkt” met: kleding met de hand wassen, schepen jagen, boter karnen en  
garnalen pellen. Op 1 november jl. kregen wij uit handen van de heer Stephen Warnik, 
algemeen directeur van het museum, een mooie cheque van € 1.000,- overhandigd. 
Dit bedrag komt ten goede aan ons schoenenfonds. 
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Verslag secretariaat 

Er zijn enkele nieuwsbrieven verzonden met reguliere algemene informatie.  
Onze website zal de komende tijd flink onder de loep worden genomen.  
We gaan kijken naar een wat frissere en modernere look zonder onze huisstijl aan te  
passen. Ook zullen wij gebruik gaan maken van een of twee QR codes. Hiermee gaan we 
mee met de tendens van deze tijd. De codes kunnen gebruikt worden als algemene infor-
matie richting onze website, maar ook als donatie-‘button’. 
 
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 
voor het project, indien het zittende bestuur – tijdelijk – daartoe niet in staat is?  
Ee n van de consequenties was dat er een statutenwijziging moest plaatsvinden. 
Vanaf het vroege voorjaar tot aan de warmste zomer zijn we hiermee aan de slag gegaan. 
Het resultaat is, dat op 5 juli 2022 de aangepaste statuten zijn ondertekend door ons be-
stuur en mevrouw Mr. A.M.T. van Sligter-Tros van Overwegend Notariaat. Wij zijn blij met 
haar deskundige ondersteuning tijdens dit traject. 
 
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 redelijk stabiel blijft maar met een afnemende tendens;  
 dat het aantal pleegouders redelijk stabiel blijft maar om diverse redenen af neemt.  
 
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 Rene  zich voor-
gesteld als nieuw bestuurslid 
 
Mijn naam is Rene  Allart en ik ben in 2022 
toegetreden tot het bestuur. Ik ben de zoon 
van Rita Allart en zij is vanaf de beginjaren 
van de stichting actief.  
 
Daardoor ben ik met de stichting opgegroeid en ken ik Kartini als een betrouwbare en 
effectieve organisatie die met hulp van pleegouders al honderden kinderen door de jaren 
heen geholpen heeft. 
 
Ik heb een achtergrond als ingenieur en jurist. Sinds 2014 woon en werk ik met veel ple-
zier in Parijs. In 2018 zijn mijn vrouw Melissa en ik trotse ouders geworden van een doch-
ter.  
In Nederland vrijwilligerswerk doen lijkt dan niet zo vanzelfsprekend. Echter, ik ben voor 
mijn werk en familiebezoek met regelmaat “in de buurt”.  
Daarbij kan veel ook met videobellen en internet geregeld worden.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vind het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Als vader van 
een dochtertje kan ik weinig beters verzinnen dan kinderen door educatie een toekomst-
perspectief geven.  
 
Ik ben ook een aantal keer in Malang op bezoek geweest, de 
laatste reis was in 2019 samen met Melissa en mijn ouders. 
Het team van Permata Hati heb ik bij die gelegenheden ook 
goed leren kennen.  
 
Het is fijn dat ik dit nu kan doen voor kinderen in mijn ge-
boorteland en via een stichting uit de streek waar ik ben op-
gegroeid. 

                                            René Allart 
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Permata Hati berichten GESLAAGD! 
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Ik ben Missel en ik ben a12 jaar oud. Ik kom uit een arm gezin. 
Mijn vader werkt als visser op een grote boot. Als het weer 
goed is blijft mijn vader langer op zee, tot soms wel 2 weken.  
 
Als het slecht weer is of als er erg veel wind is, kan hij niet uit-
varen en heeft hij geen werk. Dan werkt hij soms in de bouw. 
Mijn moeder werkt niet omdat zij zorgt voor mijn zusje en  
broertje van 5 en 2,5 jaar oud. 
 
Nu zit ik in de eerste klas van de Junior High School. Dit duurt 
nog 3 jaar. Daarna wil ik graag nog 3 jaar naar de Senior High 
School.  
 
Ik wil graag lerares worden. Ik hoop dat ik na de middelbare school door kan leren voor 
lerares. Ik hoop dat God mijn wens laat uitkomen en ik mijn droom kan verwezenlijken. 
 
Ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik lid ben in het project van Permata Hati/Kartini. 
Dankzij deze organisaties wordt elke maand mijn schoolgeld betaald en krijgen wij een 
rijstpakket, namelijk iedere 2 maanden 15 kilo. Mijn ouders zijn hiervoor erg dankbaar.  
De lasten van het dagelijks levensonderhoud worden zo verlicht.  
Als ik later groot ben wil ik een sterke vrouw zijn die een bijdrage kan leveren aan mijn 
familie en voor mijn land.  
 
Wij heel erg dankbaar dat mijn pleegouder Tante Dewi Westphal, ons wilt ondersteunen 
via de stichting. Soms schieten woorden mij te kort om te zeggen hoe dankbaar ik ben.  
Op school zal ik altijd mijn uiterste best doen zodat ik later succesvol ben.  
 
Ik zal elke dag bidden en hopen dat wij God’s zegen ontvangen voor succes gezondheid en 
geluk. Heel hartelijk dank ook namens mijn ouders en de rest van de  familie.  
 
Hartelijke groeten uit Malang Indonesie .          

        Missel Gracellia Vanesa  

Verhaal uit Malang:   Missel Gracellia Vanesa  
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Yayuk is sinds 1993 actief lid bij LKS 
 
LKS is het Social Welfare Instituut in Malang. Het forum     
bestaat uit negen personen van sociale organisaties in Malang. 
Zij bekleden vrijwillig een functie in dit overkoepelende     
orgaan. Op zondag 11 september 2022 werd er een optocht 
georganiseerd waarin totaal 34 verschillende organisaties en 
instituten met een groep deelgenomen hebben.  
 
Yayuk heeft op uitnodiging van “Office of Social Affairs” meegelopen als vertegenwoordig-
ster voor Permata Hati. De Social Service is in 5 focus-gebieden georganiseerd, namelijk 
“Community Social Workers”, “District Social Welfare Workers”, “Youth organizations”, 
“Disaster Preparedness Cadets” en “Social Welfare Institutions”. Elk gebied was vertegen-
woordigd door 10 personen. Ons project valt onder het Social Welfare Institutions (LKS). 
Yayuk e e n van de deelnemers in deze groep. 
 
Yayuk is sinds juli 2021 benoemd in het management team van het forum 
“Communication for Social Welfare Institutions”. Dit forum vertegenwoordigt 98  
sociale instellingen uit Malang stad. Het 9-koppige team bestaat uit voorzitter, secretaris, 
penningmeester en 6 personen verdeeld over 3 gebieden.  
 
Yayuk is nu werkzaam op het gebied “Institutional Administration and Legal Affairs”,de 
administratief juridische afdeling. Haar vrijwillige bestuursfunctie vervult zij nog tot 
2024.  
 
In de periode van 2004 tot 2014 werd het bestuur voorgezeten door de echtgenote van de 
burgemeester van Malang. In deze periode heeft Yayuk een termijn in functie van tweede 
penningmeester bekleed. Een termijn duurt tussen 3 en 5 jaar. 
 
Iedere twee maanden is er een vergadering van deze organisatie. Op deze manier kan 
Permata Hati terugvallen op een goed netwerk en heeft het bestuur nuttige contacten met 
de sociale diensten in Malang stad.  

  
 

Verhaal uit Malang Inzet van Yayuk bij LKS 
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Werkgebieden Permata Hati 

      PERMATA HATI GEBOUW 

Dit is  het kantoor-

gebouw van het 

bestuur in Malang.. 

Permata Hati betekent 

Diamanten Hart. Het 

symbool is verwerkt in 

het hekwerk. 

Op onderstaande kaart ziet u 4 pijlen die de werkgebieden Singosari, Tumpang, 
Bululawang en Turen aangeven. 
 
Tambekrejo ligt het verste weg . Staat niet met een pijl aangegeven en ligt het dichtste bij 
en aan de kust richting Roworante.  
Het team van Permata Hati legt lange afstanden af op de brommer en met de auto.  
In Malang stad zijn ook een aantal wijken waar we mogen werken. 
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Werkgebieden Permata Hati 

SINGOSARI PENTUNGAN SARI 
 

TUMPANG CANDI JAGO  BULULAWANG AQUADUCT 

MALANG  KAMPUNG WARNA WARNI 

 TAMBEKREJO  BEACH 

TUREN WISATA TAMAN 
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Verslag pleegouderdag 

16 oktober, een mooie zonnige zondagmiddag, een goed begin van een gezellige pleeg-
ouderdag. Om iets na 1 uur konden wij de eerste bezoekers verwelkomen in He t Post-
kantoor. 
 
Voor een volle zaal opent onze voorzitter de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan 
alle aanwezigen. In haar toespraak herdenkt Rita onze gewaardeerde penningmeester 
die ons vorig jaar ontvallen is, de heer Henk van der Veen. Richard heeft zijn werkzaam-
heden waargenomen en krijgt daarvoor een groot compliment.  
Er is een nieuw gezicht aan de bestuurstafel, Rene , hij stelt zich aan u voor elders in het 
Kontaktorgaan. 
 
Aansluitend geeft Richard een toelichting op het financie le overzicht, enkele vragen uit 
de zaal volgen. Een van de vragen gaat over de gestegen portokosten, helaas wordt alles 
steeds duurder, ook de portokosten.  
 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, worden in de regio West-Friesland de briefjes 
en verjaardagskaarten zo veel mogelijk door de bestuursleden zelf bezorgd. 
Spontaan melden twee pleegouders uit de zaal zich aan om ons hierin te helpen.  
Een andere vraag gaat over de hoge kosten voor het examengeld. Elke school mag dit  
bedrag zelf bepalen. Hier hebben wij helaas geen invloed op maar moeten wij wel beta-
len. M.b.t. bankkosten: “De banken zijn gerechtigd om kosten te vragen die moeten we 
altijd betalen 
 
Aansluitend worden de aanwezigen getrakteerd op een prachtig optreden van Don a en 
de Gado’s. Na een aantal jaar afwezigheid zijn zij tot onze vreugde weer terug in de zaal.      
Zij brengen met hun repertoire iedereen gelijk in Indische sferen. 

 
Tot onze verrassing mochten we ook een verslaggeefster en fotograaf van het  
Noord Hollands Dagblad verwelkomen. Op basis van interviews met een aantal enthou-
siaste pleegouders (Robert Samuelsz , Kees en Marian Vlam) is er een mooi artikel  
in de krant van maandag 17 oktober jl. verschenen. 
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In de pauze werd er niet alleen bijgepraat. 
maar werden er ook loten verkocht voor de 
loterij. De prijzentafel was ook dit jaar weer 
goed gevuld dankzij sponsoren. 
Ook konden de aanwezigen weer mooie  
cadeautjes kopen in de winkel. 
 
Na de onderbreking volgt weer muziek om de 
tweede helft van de middag te starten.  
Er wordt gedanst. Don a deelt haar microfoon 
ook met diverse mensen in de zaal die graag 
een paar regels zingen van de klassiekers. 
 
Met filmfragmenten en foto’s uit het leven van de kinderen en de bestuursleden van    
Permata Hati werd het publiek mee op reis genomen naar Malang.                                      
Missel werd voorgesteld en zagen hoe een dag uit haar leven er uitzag. 
Even meekijken bij de meetings met de kinderen terwijl 
ze uitleg krijgen over het gebruik van een app, CANVA.  
 
Na afloop van deze bijeenkomsten is het altijd een drukte 
van belang. De rijst wordt uitgedeeld en praten de ouders 
en kinderen nog na. Met zwaarbeladen fietsen, brommers 
en scooters rijdt men af en aan.  
 
Op Onafhankelijkheidsdag, 17 augustus, viert iedereen in 
de kampongs feest met o.a. een alternatief voor koekhap-
pen, namelijk kroepoek happen. Het kwam allemaal voorbij in de slideshow. 
 
De brief van Yayuk werd voorgelezen (elders in het Kontaktorgaan te lezen).  
Bij de rondvraag kwamen er geen vragen meer.  

 
 
Ook dit jaar willen wij Thea Taman harte-
lijk danken voor haar inzet in het winkel-
tje en Henk Allart voor het maken van de 
presentatie die wij lieten zien deze dag. 
  

Verslag pleegouderdag 
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Jong geleerd, oud gedaan 

Pasar Malam in Enkhuizen, historische herinneringen en Pleegouderdag 2022   

Onze 2 jongste huidige bestuursleden 
René en Martijn, als 2 ‘oude’ vrienden 
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GEBOREN 
  
18-10-222 Saami, zoon van Matthieu van der Veldt & Mojan Samadi  
  
GETROUWD 
  
02-04-2022 Jelle de Feyter & Wessel Fortuin 
  
HUWELIJKSJUBILEUM 
  
29-03-2022 De heer en mevrouw Taman 
09-05-2022 De heer en mevrouw Allart 
13-10-2022 De heer en mevrouw van Bergen 
  
OVERLEDEN 
 
13-01-2022 Dhr. N.J. H Beuman 
04-03-2022 Dhr. F.G. Trompper  
18-06-2022 Mevr. J. van den Berg  
00-06-2022 Mevr. Creutzburg  
11-08-2022 Dhr. H. Peeters 
15-09-2022 Mevr. B. Zaagman 
  
  Admnr.  
Januari  485 Vader van Zahra Nur Fadila 
Januari   016 Broer van Miftakul Sayfudin 
Februari 408 Vader van Wiwin Retno 
Februari  212 Moeder van Tegar Prasetyo 
Juli   400 Vader van Roni Budi 

Familieberichten 
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Voor kinderhulp in Indonesië  

Stichting Kartini 

Secr.: Beukenlaan 119 

1613 TC Grootebroek 

Stichting Kartini 

 


