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Van uw voorzitter
Geachte pleegouders en donateurs.
Het jaar 2018 is al bijna weer ten einde.
Wij als bestuur kijken met een goed gevoel
terug op het afgelopen jaar. In maart 2019
bestaat onze stichting officieel 40 jaar.
In januari 1993 is de naam Dorkas gewijzigd
in Stichting Kartini en werd Permata Hati in
Malang opgericht.
Het nieuwe bestuur Yayuk, Ester en Sumei Adi zijn toen respectievelijk
voorzitter, secretaris en penningmeester geworden.
Het 25 jarig jubileum van Permata Hati wilden we niet zomaar voorbij laten
gaan. Alle kinderen waren op een zaterdag uitgenodigd op een veld in Malang.
Het bestuur van Permata Hati had een mooi programma voor ze opgesteld.
Aan het einde van de dag kregen alle kinderen een maaltijd van Mac Donalds
-een echte traktatie voor ze- en een herinnering mee aan deze mooie dag.
Het bestuur en de sociaal werkers hebben we toestemming gegeven om een
paar dagen naar Lombok te gaan. Zij waren daar nog nooit geweest. De sociaal
werkers hadden zelfs nog nooit gevlogen en waren heel dankbaar. Dit reisje was
vóór de vreselijke ramp die het eiland heeft getroffen. Het bestuur heeft daar
ook de begroting voor het jaar juli 2018 t/m juni 2019 gemaakt. Er moest door
hen dus ook nog gewerkt worden.
Het beleidsplan voor de periode 2019-2021 is
waar nodig aangepast. Het staat inmiddels op
de website. Mei 2018 is de nieuwe wet op de
privacy op een aantal punten veranderd. Op alle
punten voldoen wij nu aan de wet.
Onze computers zijn optimaal beveiligd. Een extra beveiliging is aangebracht
voor de website. Namen en geboortedata van de kinderen worden niet meer in
het boekje en op de website vermeld. Alleen een volgnummer. Foto’s worden
alleen met uw toestemming geplaatst.
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Van uw voorzitter
Het aantal kinderen is dit jaar iets minder geworden namelijk 372.
Veel kinderen hebben dit jaar een waardevol diploma behaald.
Helaas is het contract van de sociaal werker Yosafat niet verlengd. Hij had niet
de juiste motivatie meer die van een sociaal werker verwacht wordt.
De regering in Indonesië heeft een aantal maatregelen genomen om de
allerarmste gezinnen te helpen. Helaas is het een nogal onduidelijk geheel.
Niet alle arme gezinnen komen voor hulp in aanmerking. Waar de grens
ligt is onbekend.
Ook de duur van de maatregelen wordt niet genoemd, noch per wanneer ze in
zullen gaan. De kans is groot dat deze maatregelen ook ieder moment weer
gestopt kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe regering aan de macht
komt.
Wij als bestuur hebben daarom besloten dat de doelstelling nog steeds van
kracht is en daarom gaan wij door met ons project zoals de afgelopen 40 jaar.
Mijn medebestuursleden wil ik bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Ook wil ik, mede namens het bestuur, alle pleegouders, donateurs en
sponsoren bedanken voor de steun aan onze Stichting al deze jaren.
Rita Allart, voorzitter
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Van Henk van der Veen

Financieel verslag

Het eerste jaar dat ik zelfstandig uw penningmeester mocht zijn heeft mij veel
voldoening gegeven.
Niet alleen omdat het heel erg leuk werk is, maar ook omdat
ik elke keer als ik aan het werk was uw betrokkenheid
voelde. Zoveel pleegouders, donateurs, bedrijven en
instellingen die elke keer weer ons met hun bijdrage steunen
om ons werk voor de pleegkinderen in Malang mogelijk te
maken, dat geeft een goed gevoel.
Voor die betrokkenheid en zeer zeker ook voor het
vertrouwen dat u mij en de overige bestuursleden geeft wil
ik u oprecht heel erg bedanken.
Het boekjaar 2017-2018 is een goed jaar geweest.
Ondanks een daling van de inkomsten en een verhoging van
de gemaakte kosten hebben wij een positief resultaat
mogen noteren van 6.640 euro, oftewel 7.8 %.
De daling wordt veroorzaakt door een iets geringer aantal
pleegkinderen en de post giften. Er waren wel degelijk
mooie giften en donaties maar wel wat minder. En toch een
positief resultaat.
De koers van de Rupiah was voor ons Kartini zeer gunstig.
We hoefden minder euro’s over te maken voor salarissen
en uitgaven van Permata Hati. Natuurlijk mogen we in de
nabije en verdere toekomst niet op deze ontwikkeling blijven rekenen.
En belangrijk is het om ons te realiseren dat het leven in Indonesië langzaam
maar zeker duurder wordt. Wij houden één en ander scherp in de gaten
om er vooral voor te zorgen dat de pleegkinderen hier geen nadelige gevolgen
van ondervinden. Ik denk daarbij aan schoenen, schoolartikelen en
voedselpakketten.
Verheugend is het dat wij het bestuur van Permata Hati en de kinderen een
mooi jubileumfeest konden aanbieden voor het jubileum aldaar.
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Financieel verslag
Zoals u inmiddels hebt begrepen declareert het bestuur van Kartini geen
gemaakte kosten, zoals reiskosten t.b.v. de nodige promotiebijeenkomsten.
En wat ook scheelt dankbriefjes, de verjaardagkaartjes en de jaarlijkse boekjes
brengen wij zo veel mogelijk persoonlijk bij u thuis.
Het percentage van de gemaakte kosten van Kartini is dan ook niet hoog,
nl. 4.5 % van de ontvangen fondsen.
Landelijk wordt een percentage van 25 % als redelijk beschouwd.
Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie giften mogen ontvangen.
Onze dank gaat o.a. uit naar Fluor Techniek, uit Heerhugowaard,
de Protestantse Gemeente Stede-Broec, de organisatie van de 40 mm
wandeltocht en de jaarlijkse muzikale fietstocht georganiseerd door de
Stichting Drechterland. Helaas was er voor ons dit jaar geen Rabo-fietstocht.
Voor de nieuwe opzet kwam Kartini niet in aanmerking.
Graag wil ik het Roode Hert
danken voor het beschikbaar
stellen van de zaal tijdens
onze pleegouderdag.
De heer Rijssel, onze accountant wil ik ook absoluut niet
vergeten.
En de Historische Vereniging Stede-Broec mag zeker genoemd worden:
zij hebben de fotoborden voor de fototentoonstelling tijdens de pleegouderdag
geheel belangeloos ter beschikking gesteld.
Tot slot mag ik u vertellen dat wij dit jaar iets extra’s kunnen doen voor de
kinderen in Malang. We gaan opnieuw zorgen voor nieuwe schoenen en zij
krijgen een leuk cadeautje.
Wat dat zal zijn weten we nog niet. Dat gaan we natuurlijk overleggen met
onze medewerkers in Malang. Zij hebben vast wel goede ideeën.
Henk van der Veen, penningmeester
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Overzicht 2017/2018

En nu de cijfers....

Inkomsten Nederland
Sponsorgelden
Sponsorgelden uit schoolfonds
Terug betaling sponsorgeld
Giften
Donaties
Verjaardag geld etc.
Opbrengst activiteiten

€
€
€
€
€
€
€

65.065,00
10.698,00
-105,00
2.280,00
2.731,00
4.319,00
590,00

€

85.578,00

€
€
€
€
€
€

13,00
1.123,00
484,00
273,00
170,00
540,00

Totaal

€
€
€

197,00
1.044,00
3.844,00

Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.949,00
2.676,00
870,00
28.627,00
1.177,00
4.481,00
20.616,00
-56,00
74.340,00

€
€
€

7.394,00
-754,00
6.640,00

Totaal
Uitgaven Nederland
Telefoonkosten
Portokosten
Accountantskosten
Overige secretariaatskosten
Representatiekosten
Kosten pleegouderdag
Drukwerk
Overige promotiekosten

(boekje)

Uitgaven Indonesië
Personeelskosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
Opleidingskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Verzorgingskosten
Rente

Resultaat financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018
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Waarom KARTINI ??
Na een belletje van de Wereldwinkel te Bovenkarspel dat we de hoofdprijs
hadden gewonnen vanwege hun 35 jarig jubileum om de prijs te komen
ophalen op de feestelijke markt, kwamen we terecht bij de kraam van Kartini.
Richard Taman stond hier achter en we kregen een praatje met elkaar over de
stichting. Een kleinschalige stichting die al 40 jaar actief was. Dat schept al
vertrouwen.
Deze stichting zoekt pleegouders die kinderen in Indonesië willen ondersteunen
bij hun schoolopleiding. Dit zijn kinderen van ouders die deze kosten zelf niet
kunnen dragen. Door een donatie van € 16,00 per maand kan je een kind
ondersteunen. Wij vonden dit een mooie manier om de wereld een klein stukje
mooier te maken, en besloten hiervoor te gaan.
We kregen de nodige informatie mee om het thuis op ons gemak nog eens door
te nemen en een kind via foto’s uit te zoeken. Wij kozen voor een meisje van
13 jaar die aan het voortgezet onderwijs ging beginnen. Haar naam is Reta Dwi.
Met onze verjaardagen krijgen we een kaartje van Reta en bij het afsluiten van
het schooljaar via de stichting de schoolprestaties. Zodat we goed op de hoogte
blijven. Wat ook goed is van Stichting Kartini is dat er niets aan de strijkstok
blijft hangen en ze de kosten zo laag mogelijk proberen te houden. Van overige
giften worden schoenen, schooltassen en andere nuttige zaken voor de
kinderen aangeschaft. Al met al een goede zaak.
Eenmaal per jaar is er een pleegouder bijeenkomst waar financiële zaken en
het reilen en zeilen van de stichting wordt doorgenomen en uiteen gezet.
Afgelopen 14 oktober was het ook weer zover en werd tevens het 40 jarig
jubileum van de stichting gevierd. Dit gebeurde onder het genot van muziek,
zang en een hapje en een drankje.
Er waren spulletjes uit Indonesië
die je kon aanschaffen en er was
een loterij met mooie prijzen.
Het was een geslaagde middag.
Ineke van der Gragt
en Klaas Appelman.
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van Yayuk Ernawati

Permata Hati bericht

Vanuit Indonesië groeten wij u met veel respect
en dankbaarheid allen in Nederland.
Pleegouders, donateurs en bestuursleden van
Stichting Kartini,
Onze harten zijn vol dankbaarheid voor Gods
zegeningen en vertrouwen die de reis van
Permata Hati gedurende de afgelopen 25 jaar
hebben vergezeld (25 januari 1993/2018).
Eigenlijk zijn we al weer bijna 26 jaar actief met ons project.
Dit is mede gelukt door de hulp van God.
Wij zijn heel dankbaar voor allen die ons gedurende deze jaren ondersteund
hebben en ervoor gezorgd hebben dat Permata Hati een goed bekend staande
stichting is geworden. U allen: de pleegouders, donateurs en sponsoren,
het huidige bestuur, mw. Rita Allart, mw. Willeke van der Pouw,
dhr. Richard Taman en dhr. Henk van der Veen.
Ook onze hartelijke dank aan oud bestuursleden, dhr. Nico Bijlsma,
dhr. Robert Samuëlsz, dhr. Jan de Jager, dhr. Francis de Quack,
mw. Joke van Dongen, mw. Inger Goos en mw. Jolanda de Jager.
Ook willen wij de inmiddels overleden bestuursleden eren,
dhr. Wiebe Sikkema, dhr. Joop Wielink en mw. Bep Suyderhoud. Het is
onmogelijk om alle namen te noemen van mensen die zich voor ons project
hebben ingezet de afgelopen jaren. Wij hebben grote waardering voor hun
inzet, vriendelijkheid, zorg, gulheid, betrokkenheid en liefde voor de kinderen
en het werk van Permata Hati.
Dankbaar zijn wij voor het feit dat we nooit een gebrek aan gelden hebben
gekend gedurende de afgelopen 25 jaar. Dat wat wij nodig hebben voor de
kinderen of voor andere belangrijke zaken in het project, krijgen wij
beschikbaar gesteld door Stichting Kartini.
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Permata Hati bericht
Ieder jaar worden de volgende kosten voor de kinderen betaald: maandelijks
schoolbijdrage, examengeld, boekengeld, inschrijvingsgeld, uniformen, schoenen,
schooltassen en iedere twee maanden 10 kg rijst per gezin van de kinderen. Deze extra
hulp heeft grote betekenis voor de kinderen en hun familie. Elke vorm van
ondersteuning is welkom in deze gezinnen.
Op de datum van ons 25 jarig
jubileum, 25 januari jl. hebben
wij met alle kinderen uit ons
project een groot feest gevierd
op een mooi veld.
De
feestelijke
activiteiten
werden met een drone gefilmd.
Er was een lekkere maaltijd voor
iedereen.
De kinderen hebben een mooie handdoek als herinnering aan dit jubileumjaar
ontvangen. Allen waren blij.
Het team van Permata Hati mocht ter gelegenheid van dit jubileumjaar voor een korte
vakantie naar Lombok in februari van dit jaar. We hebben veel plaatsen bezocht onder
andere Gili Trawangan (een plaats die velen van u misschien ook bezocht hebben).
Helaas is de schoonheid van het eiland Lombok op 29 juli jl. ruw vernield door een
krachtige aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter.
Daarna volgden ook nog diverse naschokken. Er vielen veel slachtoffers (564) en vele
gebouwen zijn ingestort waardoor veel mensen dakloos zijn geworden.
Een nieuwe nog hevigere aardbeving op 28 september jl. bij Palu op centraal Sulawesi (7,7 op de
schaal van Richter) gevolgd door een tsunami,
heeft ons land opnieuw zwaar getroffen.
Tot 2 oktober jl. waren er al 1234 overledenen te
betreuren. Dit aantal zal waarschijnlijk nog
stijgen omdat er nog veel slachtoffers onder het
puin begraven liggen.
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Permata Hati bericht
Het probleem van de koers van de Rupiah ten opzichte van de Amerikaanse
Dollar blijft een grote zorg voor onze staat. Rp. 15.000,00/1 US$. Ook de Euro
staat gunstig ten opzicht van de Rupiah. Rp. 17.000,00/1 Euro. Begin 2018 stond
de US Dollar nog op een koers van 13.200,00/1 Dollar.
Deze slechte Rupiah koers veroorzaakt veel prijsstijgingen van primaire levensbehoeften, zoals rijst.
Voor begin oktober is een nieuwe prijsstijging
voorspeld.
Maar te midden van deze zorgen zijn wij dankbaar voor
Gods hulp die u allen op ons pad heeft gebracht om ons
te ondersteunen in het project. Zo kunnen wij de
kinderen in de arme gezinnen blijven helpen.
Rest ons niets anders meer dan u allen onze grootste
dankbaarheid te betonen.

Namens de kinderen, hun families en het bestuur en
sociaal werkers van stichting Permata Hati, danken wij
u voor uw hulp, ondersteuning en goede zorgen.
Heel hartelijke groet uit Indonesië,
Dra. Yayuk Ernawati
De volgende gasten hebben wij het afgelopen jaar mogen verwelkomen in
Malang. Wij zijn hen dankbaar en waren blij dat zij bij Permata Hati en de
kinderen in Malang op bezoek zijn geweest.
Mw. H. Pels-Samuëlsz en dhr. E.H.B. Pjman
Mw. en dhr. C. Roodhuijzen
Dhr. H. Cleven
Dhr. G. Nieuwenboom
Dhr. M. Sikkema
Mw. E. Otten en mw. L. Klaassen
Mw. en dhr. T. Sijm
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2018

Opgetekend door bestuur

Verdere info uit Malang

Permata Hati

Regels om aan het Permata Hati schoolproject deel te nemen
Kinderen die lid worden zijn over het algemeen geen enig kind. Maar dit wordt
wel altijd per gezin bekeken – wanneer het gezin erg arm is kan het enige kind
hulp krijgen.
Als er meerdere kinderen in een heel arm gezin zijn kunnen er maximaal twee
kinderen met onze hulp naar school.





Kinderen moeten kunnen aantonen dat ze goed hun best doen op school
door hun schoolrapporten te laten zien.
Kinderen mogen niet zonder redenen absent zijn geweest van school.
Kinderen mogen niet blijven zitten als gevolg van gebrek aan inzet.
Kinderen moeten uit arme gezinnen komen.

Tevens moet er een brief voor het betreffende kind overhandigd worden,
geschreven en ondertekend door een van lagere regionale overheidsinstanties
(RT, RW en Kelurahan) tezamen met de volgende bijlagen:




Een verklaring van armoede van de regering (certificaat);
Kopieën van de schoolrapporten;
Kopieën van de identiteitsbewijzen van de ouders.
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Verdere info uit Malang
Sociaal hulpprogramma voor de armen van de regering
De hulp van de regering via het sociaal ondersteuningsplan is niet bedoeld voor
de scholen (die het schoolgeld betaald willen zien) maar voor de mensen die in
het bezit zijn van een persoonlijke “Indonesian smart card”.
De kinderen die een dergelijke kaart hebben, kunnen dus kiezen of zij naar
openbare scholen of naar privé scholen gaan. De financiële hulp wordt gestort
op de privé rekening courant van het betreffende kind. Nog lang niet alle
kinderen hebben deze regeringssteun.
Toelichting
van
Kartini:
Het geld moet dus door het kind
(of zijn/haar ouders) van de
rekening
courant
worden
gehaald en dan aan de school
worden betaald. Er bestaat geen
controle op de besteding van de
gelden.
Het is dus geen garantie dat het
geld daadwerkelijk aan een
opleiding wordt besteed.
Iedere prijsstijging heeft inderdaad een grote invloed op onze samenleving,
vooral op de arme gezinnen. Maar zij worden enigszins geholpen door de
regering met het “Hope Family Program”. Dit hulpplan is heel goed voor de
armen.
Naast deze steun hebben wij onlangs vernomen dat de regering ook een gratis
winkelen mogelijkheid voor armen heeft opgezet met de zogenaamde
“Non-Cash-Food” hulpkaart.
Wie in het bezit is van een dergelijke kaart kan gaan winkelen in speciale
winkels zonder dat men hoeft te betalen.
Dit soort winkels heet E-Waroeng.
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Verdere info uit Malang
Moslim ( kost ) scholen
We hebben met een leraar van een Islamitische kostschool gesproken om zo
meer informatie te verkrijgen over deze opleiding. Aan de Islamitische
kostschool kan men meer over het Islamitisch geloof leren en ontdekken.
Door de kinderen op een kostschool te laten verblijven hoopt men dat de
kinderen meer zelfstandig, met discipline opgroeien, onafhankelijk van hun
ouders. De leerlingen leven en leren volgens een vast ritme en kunnen hierdoor
ook grondiger de Islam bestuderen.
Er bestaan twee soorten Islamitische interne opleidingen. Er zijn interne
locaties met eigen scholen waar de kinderen leren. Er zijn ook organisaties die
geen eigen scholen hebben en waar de opleiding elders plaats vindt onder
leiding van een Islamitische geestelijke.
Het dagelijkse schema op een Islamitische kostschool is als volgt:
Shubuh
het gemeenschappelijk ochtendgebed
om 04.00 uur
..
het gemeenschappelijk lezen van de Koran
Dhuha
het gemeenschappelijk tweede gebed
om 09.00 uur
..
schooluren
Maghrib
het gemeenschappelijk middaggebed
om 17.30 uur
..
avondeten
..
avondlessen over de geschiedenis van de Islam om 19.00 uur

Op school worden algemene
vakken, kennis van de Koran
en de geschiedenis van de Islam
onderwezen.
De ouders van de kinderen die
op de kostschool zitten van wie
wij de leraar hebben gesproken,
betalen een relatief klein bedrag: Rp. 100.000,- per jaar inschrijfgeld en
Rp. 25.000,- per maand. De bedragen en betaalmethodes kunnen echter per
Islamitische kostschool verschillen.
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Verdere info uit Malang
Sommige scholen ontvangen overheidssteun maar ze krijgen vooral steun van
donateurs en rijke ouders van de studenten. Veel van de studenten krijgen ook
overheidssteun net als studenten die aan niet-Islamitische scholen studeren.
De kinderen mogen naar huis als er Islamitische feestdagen zijn, zoals b.v. Idul
Fitri, als ze ziek zijn of als er zich in de familiesfeer speciale gelegenheden
(overlijden, huwelijk) voordoen. Hiervoor moeten ze wel speciale permissie
vragen.
Buiten de hierboven genoemde gelegenheden mogen de scholieren niet naar
huis. De ouders dienen zelf naar de school te gaan als zij hun kind willen zien.
In 2017 zijn er 5 kinderen gestopt als lid van Permata Hati omdat zij verder
wilden leren op een Islamitische kostschool. In 2018 zijn 8 kinderen om deze
reden gestopt. Er is inderdaad een stijging vergeleken met twee jaar geleden.
4 kinderen zijn dit afgelopen schooljaar
direct na hun basisschool doorgestroomd
naar
een
dergelijke
kostschool.
4 kinderen zijn na het afronden van
Junior High school aan een Islamitische
( kost ) school verder gegaan met hun
studie.
Wij hebben een goede samenwerking met een school wanneer zij ons toestaan
om binnen te komen om schoolgeld voor de Permata Hati kinderen te betalen
en om ook hun prestaties en ontwikkeling te mogen volgen. Scholen met wie
wij geen goede samenwerking hebben zijn die waar het schoolgeld via onze
stichting geweigerd wordt omdat zij denken dat wij een strikt Christelijke
stichting zijn en de steun vanuit Nederland komt – in hun ogen dus Christelijk of
Katholiek.
Een aantal scholen die het samenwerken met onze organisatie weigeren zijn
Moslimscholen. Maar eigenlijk weigeren niet alle Moslimscholen de
samenwerking. Het hangt ook van het schoolhoofd af.
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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 het registratienummer van het door u gekozen kind plus
uw eigen gegevens. En deze gefrankeerd naar ons te sturen.

Reg 001 meisje 14 jaar
3e klas Junior High School

Reg 002 meisje 10 jaar
4e klas lagere school

Reg 003 jongen 11 jaar
5e klas lagere school

Reg 004 jongen 7 jaar
1e klas lagere school

Reg 005 meisje 12 jaar
6e klas lagere school

Reg 006 jongen 11 jaar
5e klas lagere school
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Wilt u ons helpen ?

Als pleegouder weet u als geen ander waar voor wij 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 zoals
familie, vrienden of kennissen, zodat ook zij een warm hart krijgen 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

Reg 007 meisje 8 jaar
3e klas lagere school

Reg 008 jongen 11 jaar
1e klas Junior High School

Reg 009 jongen 11 jaar
6e klas lagere school

Reg 010 meisje 15 jaar
3w klas Junior High School
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Van Richard Taman

Verslag secretariaat

Terugkijkend was het een roerig jaar voor ons als bestuur.
Functiewisselingen binnen bestuur; updaten van onze Beleidsnota; Privacy
beleid binnen de stichting invoeren; wel of niet een jubileumjaar; terugloop
van kinderen, waren zaken welke op onze weg kwamen naast de reguliere
werkzaamheden als het staan op diverse markten, zorgen voor de goede
verwerking van alle mutaties, uitgeven van nieuwsbrief en primair het
onderhouden van de contacten met zowel onze pleegouders als Permata Hati.
Na de pleegouderdag van oktober 2017 waar Rita de hamer in ontvangst nam
als kersverse voorzitter en Henk de niet te onderschatten taak kreeg als
penningmeester, is er in de daarop volgende maanden hard gewerkt aan het
inwerken en overdragen van kennis. Daar zijn vele uren aan besteed en het
resultaat ervan stemde ons als bestuur tevreden. Ook onze accountant was
zeer tevreden over de samenwerking met de nieuwe penningmeester Henk.
Als voorzitter moest Rita ook zoeken naar haar nieuwe
rol en taak. Af en toe nog even terugvallend in de rol als
penningmeester maar dat werd al snel minder.
Het kwartet is in de nieuwe situatie goed op elkaar
ingespeeld zonder verlies van kwaliteit.
Ons beleidsplan loopt eind dit jaar af, vandaar dat wij
deze hebben aangepast voor de periode 2019-2021.
Daarin is nu vastgelegd ons privacy beleid t.a.v.
gegevensbescherming. In onze nieuwsbrief 2018 is daar
al aandacht aan besteed, staat verder ook uitgebreid
op onze website.
Was 2018 nu wel of niet een jubileumjaar? Na intern
onderzoek in de oude mappen kwamen wij tot de
volgende opsomming:
de start van Stichting Dorkas was in 1977;
formele acte van oprichting 15 maart 1979;
en op 22 januari 1993 is de naam gewijzigd in Stichting
KARTINI.
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Verslag secretariaat
Als bestuur is er gekozen om najaar 2018 aandacht te
schenken aan het feit dat ruim (of bijna) 40 jaar
geleden de activiteiten zijn gestart.
Daarmee werd ook de invulling van de pleegouderdag
van oktober 2018 anders dan gebruikelijk.
Feestelijker, hapje en drankje etc.
Het idee van een foto expositie over deze 40 jaar werd
besproken en verder uitgewerkt.
Naschrift: op onze site in het menu Gallery vindt men deze foto expositie:
Impressie 40 jaar Dorkas/Kartini.
Mutaties kinderen.
Het blijkt dat het beter
gaat in Malang. Dat is te
merken aan het feit
dat het lastiger is om
uit het werkgebied van
Permata Hati kinderen
te vinden.
De levensstandaard wordt beter en de hulp aan arme gezinnen door de
regering komt beter op gang. Er wordt door Permata Hati nu gekeken of het
werkgebied kan worden uitgebreid echter wel binnen de regio waar zij vanuit
het gouvernement mogen opereren.

Wat getallen van de kinderen:
Er zijn 30 leerlingen geslaagd voor het eindexamen van de Vocational/Senior
High School;
Er zitten 121 kinderen op Vocational/Senior High School;
Er zitten 131 kinderen op de Junior High School en 81 op de lagere school.
Helaas zijn 21 kinderen tussentijds gestopt met hun opleiding, denk aan
verhuizing buiten Malang; gezin betere omstandigheden of voortzetting op een
interne opleiding bij een moslimschool.
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Verslag secretariaat
Wij mochten 1 nieuwe pleegouder verwelkomen, 3 pleegouders hebben
gekozen om een extra kind te steunen. En 15 pleegouders hebben gekozen om
te stoppen met de hulp aan hun pleegkind. Hiervan waren er 7 kinderen die
gesteund werden via een studiefonds. Bij het behalen van een diploma stopt
ook de steun via het studiefonds.
Met al deze zaken plus adreswijzigingen e.d. kwam het aantal mutaties op 88
en het aantal kinderen op 372.
Omdat het aantal kinderen was gedaald en een contract van de 4e sociaal
werker niet is verlengd, hebben wij gekozen om deze vacature voorlopig niet in
te vullen.
PR
Belangrijk is het om regelmatig je ‘gezicht’ te laten zien, of dat nu in de pers is
of op diverse markten met een kraam, naamsbekendheid is essentieel om niet
stil te blijven staan als organisatie.
Ook promotiemateriaal hoort daarbij en afgelopen jaar zijn er nieuwe
verjaardagskalenders en flyers gemaakt.
Begin november 2017, vlak na de pleegouderdag, stonden we in Purmerend op
de Makado Pasar; begin december in
de Grote Kerk in Hoorn op een
culturele goede doelen markt;
de muzikale kerkentocht was in juli;
begin oktober acte de présance op
de verenigingsmarkt in het
Winkelcentrum Streekhof.
Op het moment van schrijven staan
nog in de planning: een culturele
landenmarkt in Blokker begin
november en een week later
wederom 2 dagen Makado-pasar.
De afsluiting dit jaar is een decemberachtige markt op de Omring locatie
Rigtershof in Grootebroek.
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Verslag secretariaat
Kortom een race met vele gezichten, veel
ballonnen uitdelen, fijne contacten en
gesprekken over Kartini e.d.
Helaas is het effect van dat alles niet echt
meetbaar cq. vertaalbaar naar meer
kinderhulp.
Als we dan zo terugkijken naar de achter ons liggende 4 decennia kunnen we
met elkaar constateren:

dat kinderhulp nog steeds gewenst is;

dat de activiteiten hiervoor daarop gericht zijn;

dat Kartini transparant is en blijft;

dat het aantal pleegouders en dat van de kinderen al die jaren redelijk
stabiel is gebleven.
Mijn eerste persoonlijk contact met de stichting was in 1979 met Rob Samuelsz
die mij vroeg te helpen met een Indonesische middag in de toenmalige
Driesprong; of ik de presentatie wilde doen? Mijn antwoord was dat ik wel
goed kon praten maar presenteren was de vraag.
Na al die jaren 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.

Ons motto is en blijft:
Uw steun... is hun toekomst
21

ACHMED zijn verhaal
Dit is het verhaal van Achmad – ex admno. 043.
Hij werd gesponsord door dhr. Goorsenberg.
Het is een gesprek met hem via de whatsapp
PH:

Hallo Achmad, het is lang geleden dat wij elkaar
gesproken hebben. Hoe gaat het nu met jou?

A:

Met mij gaat het goed, dank u. Ik hoop dat het met
u allen ook goed gaat.

PH:

In Januari 2018 vierde Permata Hati haar 25 jarig
jubileum. Jij was een van onze oudste ex leden.
Wil je ons vertellen hoe je over de periode dat je
lid was van PH en wat je gedaan hebt nadat je een
diploma had behaald. Hoe gaat het nu met je?

A:

Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om mijn
belevenissen
met
u
allen
te
delen….
Het is zo gegaan…
Ik kreeg hulp via PH toen ik in de tweede klas van de Junior High school zat. Dit
was in 1994. Het waren heel moeilijke omstandigheden voor mijn familie. Er
leek geen hoop meer voor mij dat ik kon door blijven leren tot het einddiploma
Junior High school.
Godzijdank bood Permata Hati mij een kans door mij in het schoolproject op te
nemen. Op deze manier kon ik op school blijven.
Na de Junior High school kon ik nog drie jaar doorleren op de Vocational High
School. Ik kreeg met dit diploma ook nog de mogelijkheid een éénjarige
aanvullende cursus, namelijk techniek voor de elektra industrie, te volgen
(diploma 1).

PH:

Nadat je deze cursus had afgerond, wat heb je verder gedaan?

A:

Ik had nog niet eens mijn diploma voor de extra opleiding, toen ik al werd
aangenomen bij de technische dienst van het bedrijf PT. Rapindo Industry in
Mojokerto. Ik heb daar slechts 1 jaar gewerkt.
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ACHMED zijn verhaal
A:

Toen ben ik naar Bali verhuisd omdat ik een aanbod had gekregen om bij
een bouwproject in de regio Seminyak-Kuta te komen werken. Tijdens
deze periode heb ik kennis gemaakt met de toerisme- en hotelbranche
waarin ik nu werk

PH:

Heb je ook een gezin?

A:

Ik ben getrouwd en heb een zoon van 10 jaar. Uiteindelijk ben ik
terug gekeerd naar Malang. Ik werk sindsdien bij Hotel Swissbelinn.
Als hoofd van de huishoudelijke afdeling geef ik leiding aan het schoon
maak- en roomserviceteam.

PH:

Ben je tevreden met hetgeen je hebt bereikt? Of zijn er nog nieuwe
plannen voor de toekomst?

A:

Nog niet, het is nog niet de juiste tijd. Ik zou heel graag een eigen
bedrijf willen hebben voor later, als ik ouder ben. Ik wil een eigen zaak op
bouwen. Mijn droom is een showroom openen in Malang voor aan– en
verkoop van auto’s. Ik zal dit bedrijf samen met een vriend willen
opzetten, alleen zal het mij niet lukken.

PH:

OK, Achmad, dank je wel voor jouw tijd en de ervaringen die je met ons
hebt gedeeld. Wij hopen dat jouw geschiedenis veel kinderen zal
inspireren om een carrière op te bouwen.
Vooral de kinderen van Permata Hati. Moge dit verhaal ook een inspiratie
zijn voor de donateurs en pleegouders die Permata Hati ondersteunen.
Deze steun van pleegouders en
donateurs is heel nuttig voor de
toekomst van de kinderen. Door naar
school te gaan, krijgen de kinderen
een kans op een betere toekomst.
Veel succes met het behalen van
jouw doelen. God zegene je.
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Opgetekend door Willeke

Verslag pleegouderdag

Op 14 oktober jl. een prachtige
zonnige herfstdag hebben wij als
bestuur met alle aanwezigen een
heel gezellig feest mogen vieren
ter gelegenheid van ons 40 jarig
jubileum als Dorkas/Kartini.
Willeke opent de vergadering iets
later met een welkom aan alle
aanwezigen. Er is een wijziging in
de muziek.
Het duo Sofie Do uit Heerhugowaard verzorgt de optredens op deze feestdag.
Daarna krijgt Rita het woord via het
beeldscherm. Zij kan niet persoonlijk
aanwezig zijn op deze dag omdat zij in
Parijs de geboorte van haar eerst
kleinkind wilde bijwonen.
Henk geeft een korte toelichting op de
film die hij samen met Henk Allart, heeft
gemonteerd van beeldfragmenten uit
Malang.
We zien hoe de kinderen in Malang op het
kantoor van Permata Hati brieven schrijven aan
hun pleegouders. Het jubileumfeest met de
kinderen is ook leuk gefilmd, onder andere met
een drone.
Vanuit de lucht zien we de kinderen in rood/wit/
blauw een mooi hart vormen op het veld waar
het feest gevierd werd. Voor deze gelegenheid
heeft Permata Hati handdoeken met het Permata
Hati logo laten borduren en als cadeau
uitgedeeld aan alle kinderen in ons project.
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Verslag pleegouderdag
Sofie van het duo Sofie Do zingt in het eerste optreden
de sterren van de hemel met een selectie bekende
Nederlands/Indische liedjes van Anneke Grönloh en
anderen. Met de potjo potjo song gingen de voetjes van
de vloer.
Het financieel verslag is door Henk nauwkeurig in beeld
gebracht en van een heldere toelichting voorzien. De
gunstige Euro/Rupiah koers maakt dat wij als
Nederlander meer kunnen doen in Indonesië voor
1 Euro. Maar deze positieve kant heeft ook tot gevolg dat
in Indonesië de prijzen voor levensonderhoud stijgen. Dit is voor de mensen in
Indonesië natuurlijk eerder een negatief gegeven. Om deze reden zullen de
salarissen van onze teamleden in Malang ook door ons onder de loep worden
genomen. Wij hebben ondanks enige extra kosten voor o.a. het reisje van
Permata Hati team naar Lombok, een positief resultaat op onze jaarrekening.

Na deze presentatie heffen wij met alle
aanwezigen een feestelijk glas prosecco.
Vraag van de heer Schaper:
Verjaardag geld e.d. is toch eigenlijk geen
inkomen?
Nee, het geld wordt wel op onze rekening gestort maar is specifiek aan 1 kind of
gezin gekoppeld. Het maakt geen deel uit van het werkkapitaal van onze
stichting. Het bedrag gaat één op één door naar het betreffende kind/gezin voor
wie het bedoeld is.
Wij maken deze bedragen tegelijk -met
het bedrag aan werksaldo voor Permata
Hati- 1x in de maand over. Dit ook
om bankkosten te besparen. We
beschouwen dit geld als Kruispost.
Tijdens de gezellige pauze werd de
winkel goed bezocht en de lootjes snel
verkocht.
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Verslag pleegouderdag
Richard doet verslag van de wisselingen bij de kinderen. Geslaagd, gestopt of
overgegaan. De einddiploma’s, rapporten en bijbehorende brieven zijn inmiddels
allemaal doorgestuurd naar de pleegouders. Dit gebeurt nu meestal per e-mail
waardoor er veel portokosten bespaard blijven.

Vraag over samenwerking met moslimscholen (zie voor nadere toelichting elders
in dit boekje).
De brief van Yayuk (zie elders in dit boekje) en verdere berichten uit Malang
worden door Willeke gepresenteerd.
Het afgelopen jaar waren er twee kinderen met gezondheidsproblemen.
Dimas een jongen in de 6e klas van de lagere school kon opeens niet meer zitten,
staan of lopen. Hij had een beschadigde zenuw in zijn rug. Hij is hiervoor twee
weken opgenomen in het ziekenhuis. Het probleem was daarmee niet opgelost.
In deze periode kon hij langere tijd niet naar school.
Om het schoolgeld nuttig te besteden is het jongere
zusje van Dimas -in overleg met de pleegouder- naar
school gegaan. Deze oplossing ook om het contact met
het gezin te houden en te begeleiden.
Dimas zou na zijn herstel zijn school weer kunnen
hervatten. Inmiddels is hij ondanks langere afwezigheid
met een goed rapport overgegaan van de lagere school
naar de eerste klas van de Junior High School. Het zusje
gaat nog steeds naar school maar die kosten kunnen de
ouders betalen.
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Verslag pleegouderdag
Een andere jongen met ernstige klachten heet Dino.
Hij is meerdere keren opgenomen geweest in het ziekenhuis voor diverse buikoperaties. Ook bij Dino hebben zijn
schoolprestaties niet te lijden gehad van de langere
ziekteperiode. Hij is gewoon overgegaan naar de vierde
klas van de lagere school.
Wij hebben geen ziekenhuiskosten hoeven bij te dragen
in deze twee gevallen. De verzekering van de regering
bleek dus te werken. Wel hebben wij extra medicijnen,
levensmiddelen en ondersteuning kunnen bieden om
deze twee jongens en hun families door de moeilijke
tijden heen te loodsen.
Tijdens dit nieuwe schooljaar heeft Permata Hati twee
lezingen georganiseerd: een voor de ouders en een voor
de kinderen met hetzelfde thema, namelijk hoe goed om
te gaan met de diverse sociale media. Wat zijn de
gevaren maar ook wat zijn de voordelen? Op deze
manier kunnen de ouders hun kinderen ook beter
begeleiden.
De loterij is ook een vast bestanddeel
waarmee deze pleegouderdag wordt
afgesloten.
Er waren mooie prijzen op de tafel die
snel hun weg vonden naar de gelukkige
winnaars.
Yayuk en Tiën trokken om de beurt met
veel verve lootjes en brachten de prijzen
rond.
Rond 5 uur werd deze feestelijke dag
afgesloten.
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LINDA haar verhaal
Hallo, ik heet Linda. Ik ben een voormalig pleegkind van
Stichting Dorkas (het huidige Permata Hati).
Ik ben zo dankbaar dat ik mijn opleiding met steun van
Permata Hati succesvol kon afronden.
Vanaf de lagere school, heb ik hulp ontvangen van Dorkas.
Ik kom uit een arme familie uit Tumpang.
Mijn zusjes en ik werden geregistreerd als deelnemers in
het schoolproject van Dorkas Tumpang. Jammer genoeg
werd Dorkas in 1990 door de Indonesische regering
opgeheven.
Mijn opleiding was in gevaar omdat er geen geld meer was
om de schoolkosten voor mij en mijn zusjes te betalen.
We konden alleen nog maar hopen en bidden dat er een
oplossing zou komen voor dit probleem.
Tot onze vreugde werden onze gebeden verhoord.
Twee jaar later: Permata Hati werd opgericht in 1993 en zij
konden ons helpen en nog vele andere kinderen wiens
ouders problemen hadden het schoolgeld te betalen.
Permata Hati bood de steun die mij en mijn familie uit de
nood hielp. Zij voorzagen ons van dagelijkse
benodigdheden, rijst, zeep, tandpasta, suiker, olie en ook
melk.
Ook betaalden ze ons schoolgeld en de extra dingen die we voor school nodig
hadden: schooltassen, uniformen, schoenen. Soms kregen we ook wat extra’s
als geschenk voor Idul Fitri en Kerstmis (een paraplu, handdoek of nieuwe
kleding).
We waren ook altijd heel blij met de biscuitjes en siroop die we voor Idul Fitri
cadeau kregen. We zijn echt heel dankbaar voor alles wat wij mochten
ontvangen. Het was heel waardevol voor ons.
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LINDA haar verhaal
Ik ben geslaagd voor Vocational high school in 1994. Na het behalen van mijn
diploma heb ik een aantal maanden in een kledingfabriek gewerkt. Toen ben ik
gaan werken op de administratieve afdeling van de papierfabriek. Daar heb ik
drie jaar gewerkt.
In 1997 ben ik getrouwd. Mijn man
en ik zijn gezegend met 5 kinderen,
4 jongens en een meisje. Ik ben zo
dankbaar dat ik naar school kon
gaan, waardoor ik nu een beter
leven heb.
Tegenwoordig ben ik onderneemster. Ik heb een winkel in
levensmiddelen annex snackbar in
Batu city.
Maar dat is nog niet alles.
Ik heb uitbreidingsplannen voor een
nieuwe culinaire onderneming buiten Batu city.
Bij deze gelegenheid wil ik mijn grootste dankbaarheid betonen aan de
Nederlandse stichting en de familie Berkhout, mijn pleegouders aldaar. Ook de
Permata Hati stichting, mw. Yayuk, mw. Ester and dhr. Sumei Adi wil ik danken
voor hun steun aan mij en mijn familie in de ,toen moeilijke, tijden.
Iedere hulp die wij ontvingen via Permata Hati was heel nuttig en belangrijk
voor mij en mijn familie en ook voor vele andere kinderen en hun gezinnen in
Tumpang en Malang.
Ik bid dat Kartini in Nederland en Permata Hati in Malang altijd gezegend zullen
zijn om hun goede werk te kunnen voortzetten zodat zij weer zegeningen
kunnen brengen aan de kinderen in Indonesië en dan vooral in Malang.
Sincerely yours
LINDA, ex 231
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KARTINI 40 Jaar
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Familieberichten
Geboren
18-10-2018

Olympe

dochter van René en Melissa Allart

15-12-2017

50 jaar

De Heer en Mevrouw de Jager

23-05-2018

25 jaar

Yayuk en Sujito Ernawati

Getrouwd

Overleden
moeder van Julia Nur (adm. 500)

01-01-2018

Dhr. L. Kamperveen

13-02-2018

Mevr. G. Groote-Roest

09-08-2018

vader van Dino Almalino (adm. 401)

aanmeldingsbon

26-10-2017
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Stichting kartini
Voor kinderhulp in Indonesië

Stichting Kartini
Postbus 28
1610 AA Bovenkarspel
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