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Geachte pleegouders en donateurs.  
 
Het 40 jarig jubileum ligt alweer bijna een jaar achter ons. We hopen dat u het jubileum-
boekje met 40 jaar geschiedenis met plezier heeft gelezen. 
 
Wij kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Veel kinderen hebben met een 
mooi diploma hun schoolopleiding bee indigd. Jammer is het echter dat de scholen de     
rapporten laat afgeven. Dit is een regel van de scholen waar Permata Hati geen invloed op 
kan uitoefenen.  
 
Er zijn dit jaar 2 nieuwe sociaal werkers aangenomen, Tardogo en Ariyanto. Ariyanto heeft 
zijn schoolopleiding kunnen volgen via Permata Hati. Hij weet dus heel goed hoe             
belangrijk de hulp van de stichting is. Helaas heeft Timotius na zeer veel jaren afscheid 
moeten nemen van ons i.v.m. familie omstandigheden.  

 
Kinderen met een afgeronde schoolopleiding en die 
een baan hebben blijven zich inzetten voor hun    
ouders. Het sociale contact met de ouders en         
kinderen blijft heel goed.  
 
In de kampongs waar Permata Hati werkt is het 
steeds moeilijker geworden kinderen te vinden die 
hulp nodig hebben. We zien ook een duidelijke     
verbetering van de leefomstandigheden in die     
kampongs. Op zich is dat natuurlijk een goede     
ontwikkeling.  
 
Permata Hati heeft daarom besloten te gaan werken 
in een andere kampong. Daarvoor hebben zij       
toestemming gevraagd en gekregen van de sociale 
dienst. Het nadeel is dat deze kampong verder     
verwijderd is van ons kantoor. Dit betekent meer      
reiskosten en indien nodig, verblijfskosten.  
 
Permata Hati heeft echter toestemming gekregen 
van het hoofd van de kampong om de aula van de 
school te mogen gebruiken voor bijeenkomsten van 
de kinderen en hun ouders.  
 
Veel vaders uit deze kampong van de kinderen zijn 
vissers. De meeste huisjes bestaan nog uit bamboe.  
 
Tijdens de regentijd zal het zeker niet in alle huisjes 
droog blijven. Bij veel huisjes kun je zo naar buiten 
kijken.  
 

 
                                                                            
 

Van uw voorzitter 
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Het aantal kinderen in ons bestand is nu 374. Op de pleegouderdag hebben drie          
pleegouders een tweede of derde kind erbij genomen. Wij hopen echter dat nieuwe 
pleegouders zich bij ons willen aanmelden het komende jaar. Ook donateurs zijn van 
harte welkom.  
 
Daar de kosten in Indonesie  stijgen hebben we zeker meer pleegouders nodig. Vooral  het 
schoolgeld, rijst en benzine worden steeds duurder.  
De koers van de Rupiah is dit jaar nogal wisselend geweest. 
 
Het afgelopen jaar hebben we ons weer gepresenteerd op markten en de Pasar Malam in 
Purmerend. Helaas gaat de Pasar Malam dit jaar wegens omstandigheden niet door.  
 
Ons beleidsplan over de periode 2019-2021 vindt u in aangepaste vorm op de website.  
De verzekering die een ieder moet afsluiten van de regering is een goed signaal,  
Echter het bedrag dat iedere maand betaald moet worden is voor veel van onze gezinnen 
hoog.  
 
De allerarmsten die het echt niet kunnen betalen worden wel geholpen. Maar zij komen 
wel achter in de rij voor medische hulp. Er is ook helaas een grote kans dat de bedragen 
van de verzekering duurder worden. Wij wachten de berichten hierover af.  
 
Dank aan mijn medebestuursleden voor hun inzet het afgelopen jaar.  
Het bestuur bedankt u voor uw steun en vertrouwen voor al die jaren aan onze stichting. 
Ons motto is en blijft; “ uw steun hun toekomst “.  
 

             

                                    Rita Allart, voorzitter 
 
 
 
 
 

Van uw voorzitter 
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Financieel verslag 

Ook het afgelopen boekjaar was het weer een       
plezier om de financie n voor u bij te mogen houden. 
Het gaf elke keer een warm gevoel te zien dat wij 
ons gelukkig mogen prijzen met zoveel trouwe            
pleegouders en donateurs. 
 
Voor uw betrokkenheid en het vertrouwen in onze     
stichting wil ik u oprecht heel erg danken. 
 
Het afgelopen jaar was iets minder rooskleurig dan 
een aantal voorgaande jaren, maar toch mogen wij, 
denk ik redelijk tevreden zijn. 
 
Het boekjaar hebben wij af moeten sluiten met een     
negatief resultaat van € 4.733,-- ,oftewel een daling 
van 5,5%. 
 
Natuurlijk zijn er voor deze daling een aantal       
oorzaken.  
Gelukkig veelal e e nmalig. 
 
De koers van de Rupiah schommelde dit jaar        
behoorlijk. 
We moesten meer Euro’s overmaken voor hetzelfde    
aantal Rupiah’s. 
 
 

 
Verdere oorzaken liggen vooral in de gemaakte kosten in Malang: een stijging van            
€ 6.854,-- . Vooral de kosten voor het schoolgeld zijn flink gestegen. 
En er was een belangrijke, maar zeer goede uitgave gedaan voor het schoenenfonds. 
 
Maar ook hier in Nederland zijn er iets meer kosten gemaakt: een geringe stijging van    
€ 813,--.  
 
Een verhoging van de kosten is vooral te vinden bij: 
Drukwerk:  we hebben t.g.v. het jubileum een mooi boekje laten drukken. 
Ook t.g.v. het jubileum hebben we een historische fototentoonstelling gerealiseerd      
tijdens de pleegouderdag vorig jaar. 
En we hebben met u samen genoten van de extra traktaties tijdens de vorige               
pleegouderdag 
 
Belangrijk is te vermelden dat wij dit boekjaar, in overleg met de accountant, meneer 
Rijssel, eenmalig een afboeking van € 5.279,-- hebben gedaan voor koersomrekenings-
verschillen uit voorgaande jaren.  

  van Henk van der Veen 



 

6 

Financieel verslag 

Deze verschillen zijn van administratieve aard. Ze zijn ontstaan door omrekening van de 
Rupiah inkomsten en uitgaven uit Indonesie  in Euro. Hierdoor was het administratieve 
kassaldo van Indonesie  in Euro’s uitgedrukt hoger dan het werkelijke kassaldo in Rupiah 
in Indonesie . 
 
In overleg met de heer Rijssel heeft het bestuur ervoor gekozen dit bedrag in 1 keer af te 
schrijven. Dit heeft natuurlijk invloed gehad op het uiteindelijke resultaat van het         
afgelopen boekjaar. 
 
Maar op een aantal andere posten zijn er minder uitgaven gedaan, vandaar de geringe 
stijging van het totaal aan kosten. 
  
Ondanks de stijging is het percentage van de gemaakte kosten niet zo hoog, nl 5,6 % van 
de ontvangen fondsen. En dat terwijl 25 % als redelijk beschouwd mag worden. 
 
Zoals u inmiddels weet rekenen wij, de bestuursleden, geen onkosten zoals reiskosten 
voor promotieactiviteiten en dergelijke en bezuinigen wij als het enigszins kan op de   
portokosten. Zoveel mogelijk correspondentie geschiedt digitaal. 
 

Dit jaar hebben wij ook weer een aantal zeer mooie giften mogen 
ontvangen: 
Fluor Techniek; De Protestantse Gemeente Stede-Broec; de           
organisatie van de 40mm sponsorloop; de Stichting Drechterland, 
organisator van de muzikale fietstocht. 
En speciaal voor het schoenenfonds: de Protestantse gemeente 
Hoogkarspel en de congregatie van de zusters van de H. Juliana 
van Falconnieri uit Limmen. 
 
Graag wil ik het Roode Hert danken. Zij stellen elk jaar opnieuw 
de zaal ter beschikking voor onze pleegouderdag. 
 

En ook meneer Rijssel, onze accountant, met wie wij bijzonder 
plezierig samenwerken, wil ik heel hartelijk danken. 

 
We mogen, denk ik concluderen dat we financieel een redelijk goed jaar hebben gehad. 
Maar we moeten een aantal ontwikkelingen goed in de gaten houden. 
Soms hebben we enige invloed op die ontwikkelingen, maar veelal ook niet. 
Ik denk daarbij met name aan het schoolgeld voor de kinderen en het koersverloop van 
de Rupiah. 
 
Het aantal pleegkinderen mag niet verder achteruit gaan. 
Dat geldt natuurlijk ook voor het aantal pleegouders. 
 

Henk van der Veen,  penningmeester 
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En nu de cijfers.... 
         Overzicht 2018/2019 

Inkomsten Nederland    

Sponsorgelden    64.085,00  

Sponsorgelden uit schoolfonds  7.104,00  

Schoenenfonds   6.137,00  

Giften     2.319,00  

Donaties     2.368,00  

Verjaardag geld etc.   4.162,00  

Opbrengst activiteiten   1.031,00  

   Totaal  87.206,00  

Uitgaven Nederland    

Telefoonkosten    25,00  

Portokosten    1.302,00  

Accountantskosten    484,00  

Overige secretariaatskosten   164,00  

Representatiekosten   94,00  

Kosten pleegouderdag   1.172,00  

Drukwerk  (boekjes)  1.220,00  

Overige promotiekosten   190,00  

   Totaal  4.651,00  

Uitgaven Indonesië     

Personeelskosten    16.375,00  

Kantoorkosten    2.695,00  

Vervoerskosten    714,00  

Opleidingskosten    36.719,00  

Huisvestingskosten    1.746,00  

Algemene kosten    3.080,00  

Verzorgingskosten    19.901,00  

Rente     -36,00  

   Totaal  81.194,00  

      

Resultaat voor financiële baten en lasten  1.361,00  

Financiële baten & lasten/ Rente    -815,00  

Verschillen koersomrekeningen  -5.279,00  

Resultaat 1 juli 2018 t/m 30 juni 20219  -4.733,00  
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Wereldkinderen bij ‘t Palet 

11 jaar gelden ben ik gestart met mijn werkzaamheden op ’t Palet. Ik maakte daar snel 
kennis met het project “wereldkinderen”. Een project waarbij onze leerlingen kennis    
maken hoe andere kinderen op andere plekken van de wereld leven. Zo ontdekken zij dat 
het niet voor ieder kind vanzelfsprekend is dat er iedere dag voldoende eten is, dat je  
goede kleding hebt of dat je gewoon naar school kan gaan. Via Stichting Kartini steunen 
we 4 kinderen.  

 

In de voorafgaande jaren hebben we al veel kinderen gesteund die 
mede hierdoor hun school hebben afgerond. Het is altijd fijn wanneer 
we horen dat ze het goed doen. Dit horen we bijvoorbeeld via een 
kaartje tijdens de kerstperiode of een rapport aan het einde van het 
schooljaar.   
 

Sinds kort is ABEL een van onze 4 kinderen die wij steunen. Een meisje 
van 5 jaar dat nog op de kleuterschool zit. Haar vader is vertrokken 
toen zij werd geboren en erna is haar moeder hertrouwd, maar die 
heeft geen werk. Het gezin woont bij de grootouders. 
 

In de bovenbouw van ’t Palet kiest iedere klas een ander eiland van 
Indonesie  uit waarmee ze tijdens het project Wereldkinderen aan de 
slag gaan. Ze leren hoe de inwoners wonen, wat ze eten, waar ze     
werken en hoe de omstandigheden daarbij zijn.  
 

 

We kijken naar de scholen, wat is gelijk en wat is er anders dan in Nederland? Elk jaar 
gaan onze leerlingen met veel enthousiasme hiermee aan de slag. Op de laatste vrijdag van 
het project houden we een wereldmarkt. We brengen dan een bezoek in iedere klas en 
leren zo over ieder eiland zijn specifieke dingen.  
 

Door middel van een sponsorloop proberen we geld op te halen zodat wij Kartini kunnen 
steunen. Elke jaar zijn we weer verwonderd hoeveel er toch weer is opgehaald door onze 
leerlingen. Naast Kartini proberen wij ook altijd een ander goed doel te ondersteunen.  
 

We hopen Kartini nog vele jaren te kunnen helpen met onze kinderen.                                
Want het voelt inmiddels een beetje eigen en vertrouwd.  

  

Angele de Vries 

SBO ’t Palet. 
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Beste pleegouders, donateurs en bestuursleden van Stichting Kartini, 
 
Tijd vliegt voorbij, het is al weer eind 2019. God zij dank 
voor alle zegen en geluk waarmee u Permata Hati      
verblijdt. Uw materie le maar ook morele steun is          
uitermate waardevol voor het goed verlopen van ons 
schoolproject. 
 
Zoals u misschien allen weet, waren er in mei van dit 
jaar weer presidentsverkiezingen. Voor de 2e  keer is de 
heer ingenieur Joko Widodo als president gekozen. Zijn 
vicepresident is de heer H. Ma’ruf Amin. Tijdens zijn 
eerste regeringsperiode heeft de heer Joko Widodo veel 
hervormd en verbeteringen kunnen realiseren. Er is 
vooral veel in de infrastructuur van het land verbeterd, 
zodat de  nationale economie kan groeien.  
Wij hopen dat er ook nog veel op andere gebieden kan 
worden verbeterd. 
 

In mijn eerdere berichten aan u heb ik u verteld dat onze 
regering ook op het gebied van gezondheidszorg een 
ander beleid heeft ingezet.  
 
In 2014 is het sociaal verzekeringsprogramma   gestart. 
Gedurende de afgelopen jaren is dit gefaseerd uitgebreid 
tot en met eind 2019. De verwachting is dat dan het 
grootste deel van de bevolking verzekerd is.  
 
Iedere Indonesische burger is verzocht om lid te worden van deze sociale verzekering. 
Het is namelijk wettelijk vastgelegd door de regering. Ook is ieder bedrijf verplicht haar 
werknemers in te schrijven. Mensen in vrije beroepen en/of die geen baan bij een bedrijf 
hebben, moeten zichzelf als deelnemer in laten schrijven.  
 
Iedere verzekeringsnemer betaalt een door de regering vastgesteld bedrag: 
Verzekering 1e  klasse is dit bedrag  Rp. 81.000,- per persoon, per maand; 
Verzekering 2e  klasse is dit bedrag  Rp. 60.500,- ; 
Verzekering 3e  klasse is dit bedrag  Rp. 25.500,-.  
 
Er zijn echter ook recente berichten vernomen dat de regering van plan is deze bedragen 
te verhogen omdat er tekorten zijn ontstaan. 
 
Voor de heel arme personen worden de verzekeringsbijdragen door de regering betaald. 
Dit is geregeld in het bijdragen hulpprogramma (Contributions Assistance program).    

Permata Hati bericht 
 van Yayuk Ernawati 
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Op de scholen doen de kinderen goed hun best en ons project verloopt 
soepel dankzij al uw hulp. Het is wel spijtig dat de schoolkosten sterk zijn 
gestegen. Dit komt mede door een gewijzigd beleid wat door nieuwe   
mensen op het ministerie van onderwijs is ingevoerd.  
 
Maar maakt u zich niet al te veel zorgen, soms zijn de kosten zelfs lager 
dan gedacht. Als voorbeeld noemen wij het schoolgeld van juli/september 
2018, dit was Rp. 87.985,- en in dezelfde periode van dit jaar bedroeg het 
schoolgeld Rp. 65.935,-. Dus het zal hopelijk ook dit jaar meevallen. 
 
In de periode van 2 t/m 4 juli jl. hebben wij de jaarlijkse bijeenkomst voor de kinderen uit 
ons project georganiseerd. Dit keer was het thema: de goede ethische ontwikkeling van 
de millenniums. Wij willen dat de huidige generatie kinderen ook een goede instelling en 
positief ingesteld karakter ontwikkelen met respect voor hun ouders, leraren en elkaar 
(vrienden).  

 
De jaarlijkse bijeenkomsten voor de    
ouders  vonden van 17 t/m 19 september 
jl. plaats. Het thema van de lezing was: 
Effectieve communicatie binnen het gezin 
in het digitale tijdperk. Wij willen         
hiermee de ouders aanmoedigen tijd met 
hun kinderen door te brengen. Er zijn tips 
gegeven om met elkaar in gesprek te   
blijven, zodat het gezin een veilige en 
warme omgeving blijft waarin ieder zich 
gewaardeerd en geliefd voelt. 
 

In het nieuwe schooljaar 2019/2020 heeft met ministerie van onderwijs van deze         
regering een nieuw leerlingen-zone-verdeelsysteem ingevoerd, gebaseerd op                
woon-school afstand. Deze regeling is een groot verschil met het systeem van voorgaande 
jaren. De toelating was gebaseerd op persoonlijke resultaten van toelatingstests en goede      
diploma’s.  
 
Nu wordt voorkomen dat de heel populaire scholen te veel leerlingen krijgen terwijl   
andere scholen te weinig inschrijvingen hebben. Alle kinderen worden volgens deze wet 
verplicht om naar een van de dichtstbijzijnde (openbare) scholen in hun zone te gaan. 
Geen overvolle klassen en geen onnodig lange woon-school afstanden voor de ouders en 
hun kinderen.  
 
Hierdoor ook weer besparing op de reiskosten. Het klinkt positief maar er zijn ook veel 
ouders die klagen dat hun kinderen niet naar de school van hun keuze kunnen vanwege 
deze regeling.  Voor de niet openbare scholen is het voordeel dat zij meer aanmeldingen 
hebben vergeleken met eerdere jaren. 
 
 
 
 

Permata Hati bericht 
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Permata Hati bericht  

De meerderheid van onze kinderen gaat naar openbare scholen maar een aantal (113) 
volgt lessen op een “prive  school”. Op openbare scholen zijn de leraren en leraressen in 
dienst van de overheid. Godsdienstonderwijs maakt ook deel uit van het lesprogramma.  
 
Prive  scholen vallen onder een onderwijsstichting (die religie afhankelijk is). De salarissen 
van het onderwijsteam worden betaald door de betreffende stichting en moeten door de 
leerlingenbijdragen worden gedragen. Daarom zijn de schoolkosten voor deze scholen dus 
hoger. De nieuwe zone regeling is in het voordeel voor de prive  scholen maar eigenlijk 
voor onze stichting soms nadelig vanwege de hogere schoolkosten. 
 
Tot mijn grote vreugde kan ik u informeren dat wij voor ons schoolproject een nieuwe 
kampong  toegewezen hebben gekregen. Vanaf maart jl. werken wij ook in de desa 
Tambakrejo. 
 
Het dorp Tambakrejo ligt ten zuiden van Malang. Onze reis er heen duurt ongeveer 2,5 tot 
3 uur omdat de weg erg bergachtig en smal is met veel scherpe bochten. Het is een dorp 
aan de kust van zuid Malang en er zijn veel inwoners met een laag onderwijsniveau. De 
bevolking bestaat grotendeels uit vissers, boeren en knechten.  

 
Er valt nog iets op bij de opgroeiende kinderen in dit gebied.        
Veel ouders werken buiten het dorp of zelfs als gastarbeider in het 
buitenland om het dagelijkse levensonderhoud van het gezin te 
kunnen bekostigen. Dit betekent dat de kinderen vaak bij hun 
grootouders wonen en gescheiden zijn van hun ouders. Dit is niet 
zo goed voor hun ontwikkeling en groei. De kinderen hebben hun 
ouders nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen op lichamelijk 
en psychologisch vlak. Ze hebben niet alleen financie le steun nodig 
maar ook morele steun, liefde en warmte van hun ouders.                   
Zonder deze ondersteuning kunnen kinderen gedragsproblemen 
ontwikkelen. Bij voorbeeld spijbelen van school, geen leermotivatie 
en dergelijke. 
 
Wij hopen dat Permata Hati, met uw hulp, de last van ouders kan 
verlichten om de kinderen goed onderwijs en daardoor een betere 
toekomst te kunnen bieden. 
 
Uit de grond van ons hart, hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij 
onze stichting die de armste kinderen uit Malang mogelijkheden 
geeft om een beter bestaan op te bouwen. 
 
God zegene u met gezondheid, succes en geluk in uw leven en in uw 
gezin, namens het gehele bestuur en team van Permata Hati. 
 

Heel hartelijke groeten uit Indonesie , 

Dra. Yayuk Ernawati 
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Verdere info uit Malang 
beelden van de nieuwe area 
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Febriana - Secretaresse 
 
Yayuk: Mevr. Febriana, kunt u ons vertellen wat de 
ondersteuning van Permata Hati voor deze dessa 
Tambakrejo betekent? 
 
Febriana: Ok, ten eerste wil ik u heel hartelijk danken 
voor de hulp van Permata Hati. De dorpsbewoners zijn 
heel blij met de ondersteuning die zij voor hun          
schoolgaande kinderen ontvangen. Door deze hulp       
wensen de ouders dat hun kinderen extra goed hun best 
doen. De kinderen op hun beurt voelen dat ze extra aandacht krijgen waarmee dat weer 
een positief effect op hun prestaties heeft. 
 
Yayuk: Ook hartelijk dank voor uw ondersteuning en het verlenen van                  
toestemming om een grote ruimte in uw gebouw te mogen gebruiken, waar wij een keer 
per 2 maanden de kinderen en hun ouders kunnen ontmoeten. 
 
Febriana: Graag gedaan. Wij hopen dat alle kinderen succesvol zullen zijn en dat zij 
een betere toekomst krijgen. 
 
Mr. Jonathan – dorpshoofd 
 
Yayuk: Dit is de heer Jonathan, dorpshoofd van Tambekrejo. 
Mijnheer Nathan, hoe denkt u over het schoolproject van Permata Hati? 
 
Nathan: Permata Hati is een buitengewone stichting. Wij zijn heel tevreden en wij, 
de dorpsraad, willen u graag ondersteunen. 
 
Yayuk: Dank u hartelijk. Wij zijn in maart van dit jaar gestart met de ondersteuning 
van een aantal kinderen in dit gebied. Dank u voor uw toestemming voor het gebruik van 
de hal. Deze ruimte komt ons goed van pas – bij iedereen bekend en we hoefden niet meer 
naar een andere ruimte te zoeken om de kinderen en ouders te kunnen ontmoeten.        
Zelfs als wij steeds meer kinderen gaan helpen, is de ruimte voorlopig groot genoeg.    
Dank u wel. God zegene u. 

 
Nathan: Graag gedaan. Wij zijn ook 
heel dankbaar en verheugd dat u met uw 
project de dorpsbewoners wilt helpen om 
hun kinderen naar school te laten gaan.  
 
Yayuk: Ook hartelijk dank voor uw 
aandacht en de goede samenwerking die 
maakt dat wij een nauwere band krijgen. 

Verdere info uit Malang 
 in gesprek met…... 
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Verder info uit Malang 
    meer beelden van de nieuwe area 



 

                                                                               15  

Verdere info uit Malang 

 Hallo, ik ben Deddy Ariyanto. Ik ben getrouwd met Ester            
Sulistyowati. Ik vind het heel fijn om bij Permata Hati te werken. 
Eerdere werkervaring heb ik opgedaan als account en marketing 
medewerker op een bank. 
 
De reden waarom ik bij Permata Hati wilde werken is de           
volgende: ik ben als kind lid geweest van het schoolproject van 
Permata Hati. Ik heb persoonlijk de ondersteuning van de       
pleegouders ervaren. De hulp van Permata Hati heeft diepe indruk 
op mij gemaakt. Mijn eigen ervaringen wil ik graag met de         
kinderen, die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, delen.         
Ik zal ze vertellen dat ik ook ooit deel uit maakte van de Permata 
Hati familie. 
 
Ik hoop dat het Permata Hati goed gaat en als extra hulp van God 
de kinderen verder ondersteunt zodat ze naar school kunnen 
gaan. Het onderwijs stelt tegenwoordig hoge eisen en daarom 
moeten de kinderen veel leren. Als zij niet genoeg hun best doen 
zullen hun wensen onbereikbaar blijven. 
Mijn wens is dat de werk van Permata Hati nog verder kan       
worden uitgebreid zodat steeds meer kinderen hulp ontvangen en 

zo de voordelen van de stichting ervaren. Heel fijn dat ik u op deze manier leer kennen en 
dank dat ik met u mag samenwerken. Dank u en God zegene u. 
    ================== 
 
Hallo, ik wil mij even voorstellen, ik heet Tardogo. Ik kom uit de 
stad Sampit op centraal Kalimantan. Ik ben getrouwd en heb een 
kindje van 4,5 jaar. Ik ben blij met mijn werk bij Permata Hati.     
In Sampit was ik pastoraal medewerker in een kerk aldaar. 
 
Ik wilde graag bij Permata Hati werken omdat ik dezelfde visie 
deel – het steunen van kinderen om naar school te gaan.            
Door mijn werk als sociaal werker heb ik inmiddels ervaring   
opgedaan hoe met kinderen te communiceren. Nu weet ik meer 
wat ze nodig hebben. Dit geeft mij groter inzicht in wat hun           
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. 
 
Hopelijk word ik steeds beter in het herkennen wat er nodig is 
voor de kinderen.  Dat het Permata Hati voorspoedig gaat en zo 
een hand van God wordt die reikt naar die mensen die hulp      
nodig hebben.  
 
Prettig om met u allen kennis te maken op deze wijze en dat we 
goed mogen samenwerken. Dank u voor uw aandacht.  
Jezus zegene ons. 

 Even voorstellen….. 
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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. M001 jongen 12 jaar      

6e klas lagere school  

Reg. A001 jongen 9 jaar       

3e klas lagere school  

Reg. A002 meisje 11 jaar     

5e klas lagere school 

Reg. N003 jongen 11 jaar      

5e klas lagere school 

Reg. I001 jongen 11 jaar        

6e klas lagere school  

Reg. R001 jongen 12 jaar         

5e 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. 

O
n
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Reg. M002 jongen 9 jaar       

3e klas lagere school  

Reg. A004  jongen 5 jaar 

kleuterschool B  

Reg. R002 jongen 14 jaar    

2e klas Jun. High School 

Reg. S001  meisje 10 jaar   

3e  klas lagere school 
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Verslag secretariaat 

Na de laatste feestelijke pleegouderdag waar zeer vele voorbereidingen aan vooraf   
waren gegaan, konden wij ons weer richten op de voor ons “normale“ activiteiten als 
bestuur. 
 
Naast reguliere zaken welke op onze weg kwamen, zoals het staan op diverse markten, 
verwerken van alle mutaties, uitgeven van nieuwsbrief en primair het onderhouden van 
de contacten met zowel onze pleegouders als Permata Hati, hield ons - als rode draad - 
toch e e n belangrijk item regelmatig bezig: het teruglopend aantal pleegouders. 
 
Pleegouders zijn trouw aan Kartini, echter na vele jaren van lidmaatschap komt er een 
moment dat men als pleegouder moet stoppen. Vergrijzing, financie n of overlijden zijn 
dan de bekende factoren die daarvan de  oorzaak zijn.  
 
Aan de andere kant is het zeer lastig om jonge pleegouders te interesseren voor onze 
werkzaamheden. Onze PR acties waren hierop afgestemd.          
 
Als voorbeeld noem ik de header van ons       
persbericht t.a.v. aankondiging pleegouderdag: 
PLEEGOUDERS GEZOCHT. 
 
Mocht u het gemist hebben, wij hebben ons  
beleidsplan aangepast voor de periode           
2019-2021. Daarin is nu o.a. ook vastgelegd ons 
privacy beleid t.a.v. gegevensbescherming.        
De gehele tekst is te lezen of te downloaden via 
onze website.   
 
In plaats van onze voorjaarsnieuwsbrief hebben 
wij een speciale jubileumeditie van ons boekje 
1979 – 2019 uitgebracht waarin wij de            
afgelopen vier decennia de revue lieten            
passeren met:  
foto’s - uit de oude doos -;  
verhalen van pleegouders; 
de start vanuit  Bovenkarspel; 
de geschiedenis van Permata Hati; 
hun bestuur;  
de Kartini scholen etc..   
 
De formele akte van oprichting is ten slotte        
15 maart 1979 geweest.  
 
Deze speciale editie is verzonden naar (oud-) 
pleegouders, donateurs, geï nteresseerden voor 
zover bekend en actief geweest de laatste 7 jaar. 
  
 

                           van Richard Taman 
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Verslag secretariaat 

Tijdens de laatste pleegouderdag konden de aanwezigen de foto expositie bewonderen in 
de zaal van het Roode Hert. Deze foto’s staan ook op onze site in het menu Galery. Deze 
expositie liet een beeldend verhaal zien vanaf de start tot en met nu.   
 
Mutaties kinderen.  
In dit Konktaktorgaan leest u dat Permata Hati haar werkgebied heeft uitgebreid.               
De reden is dat het beter gaat in de werkgebieden van Permata Hati te Malang. 
De levensstandaard wordt beter en de hulp aan arme gezinnen door de regering loopt 
goed. Daarom wordt het  steeds lastiger om kinderen uit het reguliere gebied te vinden.  
 
Wat getallen over de kinderen:    
32 leerlingen zijn geslaagd voor het 
eindexamen van de Vocational/
Senior High School; 
119 kinderen zitten nu op de          
Vocational/Senior High School; 
143 kinderen zitten op de Junior 
High School; 
74 kinderen zitten op de lagere 
school. 
  
Helaas zijn 17 kinderen tussentijds 
gestopt met hun opleiding om       
diverse redenen. Denk aan             
verhuizing buiten Malang,  het   gezin 
is in betere omstandigheden of de 
studie wordt voortgezet op een     
internaat bij een moslimschool. 
 
Wij mochten 3 nieuwe pleegouders 
verwelkomen, drie pleegouders    
hebben gekozen om een extra kind te 
steunen.  
 
En 8 pleegouders hebben gekozen 
om te stoppen met de hulp aan hun 
pleegkind.  
 
Hiervan waren er 2 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 o.a. 20 adreswijzigingen e.d. kwam het aantal mutaties op 82 en 
het aantal kinderen op 374. 
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Verslag secretariaat 

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. 
 
In reacties op een van onze mailberichten aan onze pleegouders, hebben wij een          
behoorlijk aantal redactieadressen van regionale dag- en weekbladen ontvangen. Die zijn 
allen benaderd met het verzoek ons persbericht te plaatsen. Een algemeen bericht over 
ons 40 jarig jubileum, ons werk en de vraag om steun aan de kinderen voor circa € 0,50 
per dag.  

 
In November 2018 stonden wij 2 dagen in Purmerend op de 
Makado Pasar;  
In November mochten wij ook ons presenteren in Blokker; 
in December sloten wij het jaar af op een kerstachtige markt in 
woonzorgcentrum Rigtershof in Grootebroek. 
 
In 2019 zag de agenda er al volgt uit: 
In April in Grote Kerk in Hoorn op een culturele goede doelen 
markt;  
In Juni was er de muzikale fietstocht langs 4 kerken; 
In Oktober gaven wij acte de pre se ance in het Winkelcentrum 
Streekhof.  
 

In Augustus waren wij nieuw te gast bij Taman 
Indonesia bij hun Pasar Anak in Kallenkote (bij 
Steenwijk).  
 
Een mogelijkheid om uit te proberen de grenzen 
wat te verleggen naar, in dit geval, het oosten. De 
pleegouders uit die regio zijn apart benaderd met 
het bericht dat Kartini aanwezig is op die Pasar. 
 
De sfeer die wij aantroffen was, ondanks het    
mindere weer, gezellig, knus en doelgericht. In 
ieder geval voor ons een teken om het hierbij niet 
te laten en komend jaar wederom naar het oosten 
af te reizen.  
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Verslag secretariaat 

Op het moment van schrijven staan nog in de planning: een december-achtige markt op 
de Omring locatie Rigtershof in Grootebroek. Helaas heeft de organisatie van de Pasar in 
het Makadocentrum gekozen om in 2019 geen Pasar te houden. 
 
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. 
 
Ook hebben wij ons aangemeld bij SponsorKliks. Een redelijk eenvoudige manier om 
Stichting Kartini financieel te steunen. Bij SponsorKliks zijn circa 300 webshops            
aangesloten, bijvoorbeeld Bol.com, Thuisbezorgd.nl, Deen en AH.  
 
Zij dragen een percentage van de omzet via SponsorKliks af aan hen. Als je iets aanschaft 
bij een van de webshops en je doet dat via SponsorKliks in combinatie met Stichting   
Kartini dan krijgt Kartini een deel van deze percentages. En de prijs van jouw aankoop 
blijft gelijk, je moet alleen een keer extra klikken naar de betreffende shop. 
  
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. 

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

Richard Taman, secretaris  
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Sandi Pratama Wibowo is mijn naam.  
 
Dit jaar ben ik begonnen in de derde klas van de middelbare school. Het is het laatste jaar 
van het Junior High. Ik leer graag en ga met plezier naar school. Als alles goed gaat zal ik 
in juni 2020 mijn eindexamen doen. Daarna wil ik mij als graag grafisch ontwerper gaan 
bekwamen op een middelbare beroepsopleiding (vocational school). 
 
Ik heb heel veel geluk gehad dat ik hulp via Permata Hati ontvang. Mijn ouders zijn      
gescheiden toen ik nog op de lagere school zat. Uit hun huwelijk zijn 3 kinderen geboren. 
Mijn oudere zusje Adriana zit in de 2e klas van een sociaal maatschappelijke opleiding. 
Mijn jongere broertje, Kevin, is zeven jaar en hij zit nog in de 2e klas van de basisschool.  
 
Na de scheiding is mijn vader met onbekende bestemming verdwenen. Wij weten niet 
waar hij is. Mijn moeder is de steun en toeverlaat van ons gezin. Zij is dienstbode.             
Zij helpt een gezin met vele huishoudelijke taken, zoals wassen, strijken, schoonmaken en 
koken etc. ’s Ochtends om 7 uur gaat zij het huis uit en ’s middags om 4 uur komt zij weer 
thuis. Mijn moeder is een sterke vrouw. Maar de hulp van mijn Kartini pleegouders is ook 
heel welkom en betekent veel voor mijn familie. 

 
Mijn grootste hobby is voetbal. Ik voetbal veel 
en graag, zowel op het veld als in de zaal.  
 
Mijn ambitie is een beroemd voetballer te     
worden. In mijn dorp oefen ik vaak samen met 
school- en buurtkinderen. Het is gewoon heel 
leuk om te doen. 
 
Onlangs ben ik door een voetbalclub                  
uitverkoren om in het team voor ons district 
mee te spelen. De voetbalcompetitie vond in 
Malang plaats. Ik mocht samen met                 
schoolgenoten en kinderen van andere scholen 
in een team namens onze wijk aan deze           
competitie mee doen. 
 
Er deden 14 geplaatste teams van Malang in dit 
eindtoernooi mee, wat in totaal 3 maanden heeft 
geduurd. Mijn team werd derde.  
 
Een mooi resultaat. Omdat ik in totaal zeven 
doelpunten heb gescoord in het hele toernooi, 
kreeg ik ook nog een eigen trofee als                 
topscorer. 
 
  

SANDI zijn verhaal  



 

                                                                               23  

Mijn hobby is, denk ik, heel positief voor mijn toekomst. Daarom wil ik doorgaan met 
voetballen. Maar het advies van mevrouw Ernawati (voorzitter van Permata Hati) zal ik 
ook goed onthouden: 
Een schoolopleiding is het belangrijkste en dus prioriteit nummer 1.  
Een voltooide opleiding zal mij in staat stellen om mijn doelen te bereiken.  
 
Mevrouw Yayuk zei: “jouw opleiding en enthousiasme zullen je helpen om dromen te   
verwezenlijken en een goede toekomst te krijgen.” Ik zal haar raad nooit vergeten.      
Daarom zal ik met grote inzet verder leren. 
 
Ondanks dat ik uit een gebroken, arm gezin kom ben 
ik gelukkig. Ik ben dankbaar voor de hulp die wij  
ontvangen. Soms worden er mensen door God        
gebruikt om zegen te brengen in andermans levens. 
 
Heel hartelijk dank aan mijn tante Katja v.d. Veldt, 
mijn pleegouder via Stichting Kartini in Nederland en 
aan Yayasan Permata Hati, voor de ondersteuning in 
mijn opleiding. Ik zal goed mijn best blijven doen en 
met mijn diploma’s op zak een voorspoedig leven 
tegemoet gaan. 
 
Heel hartelijk dank van een geluksvogel,  
 

Sandi Pratama Wibowo (admno. 081) 

SANDI zijn verhaal 

Ons motto is en blijft:  

Uw steun….hun toekomst 
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Toelichting  op rapporten  tekst 

Bahasa dan Sastra Indonesia Taal en letterkunde 

Bahasa Indonesia Indonesisch 

Bahasa Inggris Engels 

Biologi Biologie 

Ekonomi Economie 

Fisika Natuurkunde 

Gambar Teknik Mesin Technisch Tekenen 

Gambar Teknik/Perwajahan Technisch Tekenen/Vormgeving 

Geografi Aardrijkskunde 

Ilmu Logam Metaalkennis 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Natuurkunde 

Ilmu Pengetahuan Social (IPS) Maatschappijleer 

Kalkulasi Calculatie 

Kerajinan Tangan dan Kesenian Handarbeid & kunst 

Kerja Bangku Bankwerken 

Kerja Pelat dan Las Plaat en Laswerk 

Kesenian Kunst 

Kimia Scheikunde 

Komputer Computer 

Matematika Wiskunde 

Mekanika Teknik Technisch. Mechanisch 

Olahrara dan Kesehatan Sport en Gezondheid 

Otomotif Autokennis 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Lichaam- en gezondheidsleer 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Grondbeginselen & Staatsburgerschap 

Pendikan Agama Godsdienst 

Pengatahuan Bahan Materiaalkennis 

Pengelolaan Usaha Grafika Grafische Uitvoering 

Penglaman Kerja Lapangan (PKL) Stage 

PSPB/PPKN Volksgeschiedenis 

Sosiologi Sociologie 

Teknik Menggambar Technisch Tekenen 

Teknik Tenaga Listrik Elektrotechniek 

Teknologi: Mekanik Mechanische Technologie 
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Toelichting  op rapporten  tekst 

Kelakuan = Gedrag B = Baik     = Goed 

Kerajinan = Vlijt C = Cukup  = Voldoende 

Kerapian = Netheid K = Kurang = Onvoldoende 

  

Jumlah nilai  Total punten 

Nilai rata-rata  Gemiddelde  

Peringkat Kelas ke.....dari ....siswa   zoveelste.....van de......leerlingen 

  

Mata pelajaran  Vakken 

  

Tidak masuk of  - Sakit:….hari ziek…..dagen 

Ketidak Hadiran (afwezig)   - Izin ….hari afwezig….dagen met toestemming 

Tanpa Keterangan…..hari afwezig….dagen zonder verklaring  

  

Naik ke kelas.........  Overgegaan naar klas …... 

Jurusan Studierichting Vakgroep 

Jenis Kegiatan Soort activiteit 

Catur Wulan 3x per jr: tentamen/4x per jr. examen 

Pendidikan Opleiding 

  

TKK:  Taman Kanak Kanak/ kindergarten Kleuterschool 

SD  :  Sekolah Dasar/ Elementary school Lagere school 

SMP:  Sekolah Menengah Permata School voor lager voortgezet 

              = Junior High School VMBO 

SMA:  Sekolah Menengah Atas School voor middelbaar voortgezet onderwijs 

              =Senior High School HAVO / VWO 

          Sekolah Tinggi School voor hoger onderwijs 

SMK:  Sekolah Menengah Kerjuruan Middelbare Vakschool 

           = Vocational High School  

          Sekolah Pertukangan Ambachtsschool 

          Sekolah Umum Openbare School 

          Sekolah Dagang Handelsschool 
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Onze connectie met Stichting Kartini dateert al uit onze kindertijd.  

Doordat mijn ouders betrokken waren bij de toenmalige Stichting Dorkas, hebben wij als 
kinderen zijdelings meegemaakt waar de Stichting zich voor inzet en wat er reeds is      
bereikt. Het is prachtig om te zien dat dit goede werk zich al ruim 40 jaar voortzet! 
 

Sinds een aantal jaar zijn we zelf ook “pleegouders”. Dankzij Kartini worden we regelmatig 
op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van “onze” kinderen.  
 

In mei 2018 is mijn broer Martijn zelf naar Malang afgereisd om onze kinderen een bezoek 
te brengen. Het was heel waardevol om te zien hoe zij daar leven en mede door de          
ondersteuning naar school te kunnen gaan. Daarnaast was het natuurlijk ontzettend leuk 
om de kinderen in levende lijve te ontmoeten.  
 

Voor de toekomst hopen we dat we nog lang          
pleegouders mogen zijn en zo het gedachtegoed van 
onze ouders kunnen voortzetten. Weliswaar is onze 
bijdrage daarin maar klein, maar voor een pleegkind 
kan het toch een groot verschil betekenen. 

Wij danken de Stichting Kartini. 

 

Roel Kistemaker & Marieke Sikkema               Hun pleegkind Yono  

 

 

 
Dat in Den Haag jaarlijks vanaf 2007 de Kartiniprijs wordt 
uitgereikt? Het is een gemeentelijke initiatief. Iedere vrouw, 
man, groep en organisatie, die met een inspirerend, succesvol 
en/of vernieuwend initiatief laat zien wat vrouwen-              
emancipatie in de hedendaagse Haagse samenleving betekent, 
kan voor de prijs in aanmerking 
komen. 

  

 

Dat sinds 1989 in Antwerpen een authentiek Indonesisch       
restaurant is met de naam ...KARTINI. U kunt zich laten        
verleiden door de rijke smaken van de Indonesische  keuken. 

 

Marieke & Roel vertellen….. 

   Wist u…. 
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De grote feestzaal van hotel restaurant ‘t Roode Hert te 
Bovenkarspel is sinds enige jaren onze locatie voor de 
traditionele pleegouderdag. Met een helder zonnetje 
was het goed reisweer voor de mensen die van ver 
kwamen met de trein of auto en prettig fietsweer voor 
iedereen uit de buurt.  
 
Als welkom staat de koffie en thee met een lekkere 
plak spekkoek door een vakkundige bediening snel op 
de tafels. 
 
Als voorzitter opent Rita de vergadering met een     
openings- en welkomwoord. Zij blikt terug op de    
gebeurtenissen van ons jubileumjaar en legt uit      
waarom wij sinds kort ook in een nieuwe kampong 
werken.  
 
Aansluitend wordt de microfoon overgenomen door 
Henk. Onze penningmeester geeft een duidelijke      
toelichting op de financie n van het afgelopen boekjaar.  
 
De heer Rijssel, onze accountant en ook aanwezig in de 
zaal, krijgt een hartelijk woord van dank voor de     
prettige samenwerking en het verzorgen van het    
financieel jaarrapport.  
 
 

Na deze uitleg (zie verslag op pagina’s 5-6-7), komen er twee vragen uit de zaal. 
 

 Waaruit bestaat het levensmiddelenpakket?  
antwoord: Zoveel mogelijk (afhankelijk van de rijstprijs) kilo’s rijst per maand. 

 Uit hoeveel personen bestaat het team van Permata Hati?  
antwoord: 3 bestuursleden, 4 maatschappelijk werkers en 1 schoonmaker. 

Verslag pleegouderdag  
Opgetekend door Willeke    



 

28 

Verslag pleegouderdag  

Met Don a en de Gado’s op het podium weten wij ons verzekerd van een heel gezellige   
muzikale sfeer. Met veel bekende nummers uit het goede oude tempo dulu repertoire 
kan meegezongen, geklapt en gedanst worden. Het publiek geniet zichtbaar van de                 
Indonesische klanken en Hollandse klassiekers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ernst, een van de Gado’s leest een speciaal aan Kartini                
opgedragen fragment uit het boek Door Duisternis Tot Licht  
voor. Een boek waarin de gedachten van Raden Adjeng Kartini 
beschreven staan. Hij wil met deze tekst het bestuur een extra 
compliment geven.  
 
Wij voelen ons vereerd. Het was een gedicht gebaseerd op de 
naam KARTINI 
 

Kartini’s hart sloeg warm de toekomst tegen, 

Aan ‘t garen van bloemen, haar ziele gewijd, 

Reikhalzend uit teedere droomen ontwakend, 

Tot heil van heel haar zachte volk, 

In lijden en strijden met velen verbonden 

Na duisternis wijzend naar ‘t schemerend licht, 

In blij ontluikenden morgenstond. 
 
 
Een prachtige prijzentafel lokt hoopvolle      
kopers van lootjes.  
 
In de pauze gaan die als warme broodjes over 
de toonbank. Ook het winkeltje trekt veel                  
belangstelling. 
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 Onze nieuwe kampong Tambakrejo krijgt een gezicht in een sfeervolle film. De vele       
fragmenten die we uit Malang ontvingen, zijn door Henk Allart en Henk van der Veen tot 
e e n film geregisseerd. De bamboe huisjes zijn prachtig gelegen aan de kust.  
 
Met kokos-palmen en bananenbomen op het strand is het leven niet zo druk en zwaar als 
in sommige (krotten) wijken in de stad. Maar de bewoners (voornamelijk vissers) zijn wel 
zo arm dat veel ouders hun kinderen in het dorp bij familie (grootouders) achter laten om 
zelf in een grotere stad of zelfs in het buitenland te gaan werken.  
 
De vergadering wordt voortgezet door Richard. Hij vertelt over de vele mutaties die hij 
heeft  verwerkt.  
 
Ook de activiteiten om Kartini meer in 
de publiciteit te krijgen (en te houden) 
komen aan bod.  
 
Een lange brief van Yayuk wordt als 
samenvatting gepresenteerd door   
Willeke.  
 
De origineel vertaalde versie kunt u in 
dit jaarboekje lezen. 
 
 
 

 
De kleurrijke, veelal gesponsorde, prijzen 
vinden in hoog tempo hun weg naar de             
gelukkige winnaars. Voor we het weten is 
het al weer tijd om iedereen voor zijn/
haar komst te bedanken en deze heel 
gezellige pleegouderdag af te sluiten.     
Met speciale dank aan de dames en heren 
van ’t Roode Hert voor het   beschikbaar 
stellen van de zaal. 
 
Heel fijn is het te melden dat op deze 
sfeervolle bijeenkomst maar liefst vijf  
kinderen geholpen gaan worden in hun 
opleiding door enkele aanwezige       
pleegouders die hierdoor een 2e of 3e 
kind gaan steunen.   
   

Willeke van der Pouw,             

2e secretaris 

Verslag pleegouderdag  
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Zoals u weet kent Indonesie  veel verschillende religies, Christelijk, Katholiek,                  
Hindoeï stisch, Boeddhistisch en Islamitisch. In principe leven en werken de moslims 
(Nahdatul Ulama en Muhammadiah) zonder problemen samen met aanhangers van    
andere geloofsrichtingen.  
 
Wij streven nog steeds naar een Verenigde Indonesische Republiek in al zijn diversiteit. 
Voor ons is de Verenigde Republiek Indonesie  een vast gegeven. Sinds 1945 is onze     
onafhankelijke staat gebaseerd op de morele grondwet, de Pancasila (* uitleg) en die   
willen wij niet veranderen.   
 
Het baart ons wel zorgen dat er op dit moment radicale, zeer strenge Islamitische        
groepen bestaan. Hun streven is om van Indonesie  een Islamitisch kalifaat te maken op 
basis van de Sharia. Wij geloven er vast in dat God onze natie tegen deze slechte            
invloeden zal beschermen. 
 
 
Uitleg *  
Door toenmalige president Soekarno ingevoerd bij het uitroepen van de onafhankelijke    
Indonesische staat. Dat zijn de 5 principes voor rechtschapenheid en moreel juist gedrag.      
De  5 principes van de Pancasila zijn:  
 
2.1_1. Geloof in de ene en enige God (Ketuhanan Yang Maha Esa) 
2.2_2. Rechtvaardig en beschaafde menselijkheid (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) 
2.3_3. De bevolking van Indonesie  (eenheid in verscheidenheid – nationalisme – liefde 
 voor het vaderland) (Kebangsaan/Persatuan Indonesia) 
2.4_4. Democratie die voortkomt uit innerlijke wijsheid en consensus (Kerakyatan Yang 
 Dipimpin Oleh Hikmah Permusyawaratan-Perwakilan) 
2.5_5. Sociale rechtvaardigheid voor de gehele Indonesische bevolking (Keadilan Sosial 
 Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) 
 
 

Uit de brief van  Yayuk 
van het  bestuur Permata Hati 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#Principes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#1._Geloof_in_de_ene_en_enige_God_(Ketuhanan_Yang_Maha_Esa)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#2._Rechtvaardig_en_beschaafde_menselijkheid_(Kemanusiaan_Yang_Adil_dan_Beradab)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#3._De_bevolking_van_Indonesië_(Kebangsaan/Persatuan_Indonesia)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#3._De_bevolking_van_Indonesië_(Kebangsaan/Persatuan_Indonesia)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#4._Democratie_die_voortkomt_uit_innerlijke_wijsheid_en_consensus_(Kerakyatan_Yang_Dipimpin_Oleh_Hikmah_Permusyawaratan-Perwakilan)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#4._Democratie_die_voortkomt_uit_innerlijke_wijsheid_en_consensus_(Kerakyatan_Yang_Dipimpin_Oleh_Hikmah_Permusyawaratan-Perwakilan)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#5._Sociale_rechtvaardigheid_voor_de_gehele_Indonesische_bevolking_(Keadilan_Sosial_Bagi_Seluruh_Rakyat_Indonesia)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(Indonesi%C3%AB)#5._Sociale_rechtvaardigheid_voor_de_gehele_Indonesische_bevolking_(Keadilan_Sosial_Bagi_Seluruh_Rakyat_Indonesia)
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Geboren 

11-03-2019  Vasil   zoon van Mathieu van der Veldt &   
      Mojan Samadi  

05-05-2019  Joakim Loki  zoon van Jarno Meijer &                         
      Akke Tiemersma 

Getrouwd  

07-09-2019     Nicole van Zelst & Stefan Schutjes 

14-10-2019  50 jaar   Dhr. A. &  Mevr. S.  Alexandre  

 

Overleden 

14-01-2019     Mevr. (Zuster) M.M. Zijlmans 

02-02-2019     Moeder van Nur Erlangga (adm.343) 

18-02-2019     Mevr. A. Geerlofs  

06-07-2019     Dhr. G. Boon 

11-09-2019     Mevr. G. de Boer - Harbrink 

13-09-2019     Dhr. N.C. Zijlstra 

Familieberichten 
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Voor kinderhulp in Indonesië  

Stichting Kartini 

Postbus 28 

1610 AA Bovenkarspel 

Stichting kartini 

 


