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VAN HET BESTUUR

Jubilea 2018
U bent van harte welkom op onze
feestelijke
pleegouderdag
op
zondagmiddag 14 oktober a.s. in Het
Roode Hert te Bovenkarspel. Wij staan
daar stil bij 4 decennia geschiedenis.
Vanaf 1977 gestart als Stichting Dorkas,
notarieel vastgelegd in maart 1979.
In 1993 werd de naam Stichting Kartini.
Het is toen begonnen als een droom en
het is nog steeds een wens om verder te
gaan met u als pleegouder, donateurs,
sponsoren, Permata Hati, alle kinderen
en Kartini.
Er zal die middag meer ‘ruimte’ zijn voor
onderling contact; er komt een foto
expositie van de achter ons liggende
decennia en een muzikaal vrolijk en
verrassend Indo - optreden van Doña
Pessy en haar Gado Gado’s. Mogen wij u
begroeten eventueel met introducee?
Post
naar uw
die zelf
Permata
65101,

Als u een brief of kaart stuurt
pleegkind, vragen wij u om
zenden naar Yayasan Sosial
Hati, P.O.box 214, Malang
Indonesia.
Wij krijgen regelmatig brieven of kaarten
binnen bestemd voor een pleegkind,
deze moeten wij doorsturen naar
Indonesië. Dat kost extra tijd maar ook
voor ons extra portokosten. Vermeld wel
duidelijk op de buitenkant van de
envelop het administratienummer en de
naam van het pleegkind.

Het blijkt dat de post naar Permata Hati
soms lang onderweg is, er zijn
voorbeelden van enkele weken tot zelfs
2 maanden. Houdt u daar rekening mee.
Geeft u a.u.b. wijzigingen omtrent email,
adres of telefoonnummer aan ons door.
Ons bestand blijft dan actueel en houden
wij op een juiste wijze met u contact.

PRIVACY BELEID

BERICHTEN UIT MALANG

WAVG
De
nieuwe
Wet
Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(WAVG) welke 25 mei in werking
treedt, heeft ook voor onze stichting
consequenties. Om gehoor te geven
aan de wettelijke regels hebben wij
in ons beleidsplan de nodige zaken
vastgelegd ter bescherming van de
ons beschikbare data zoals o.a. NAW
gegevens van pleegouders, en de
koppeling met de informatie van
pleegkinderen.

Jubilea 2018
Ook is er jubileumvreugde bij
Permata Hati. Zij bestaan officieel
vanaf 25 januari 1993 en dus al 25
jaar als zodanig actief. Vanaf de
start zijn alle drie bestuursleden
( Yayuk, Ester en Sumei Adi ) voor
de stichting actief met de kinderen
bezig. De periode ervoor (1977 –
1993) opereerde men in Tumpang
regio Malang onder de naam
Yayasan Dorkas.
Het jubileum is feestelijk gevierd
met alle kinderen van het project.

Het document met ons uitgebreide
privacy beleid vind u op onze
website
Alle data worden met gewaarborgde
beveiliging opgeslagen; pleegouders
hebben recht op directe inzage van
hun gegevens; er worden geen
bijzondere gegevens vastgelegd; de
data worden niet verstrekt aan
derde partijen; doel van de
vastlegging is de koppeling tussen
kind en pleegouder en tevens voor
reguliere
correspondentie
/
informatie; bij fotomateriaal voor
publicatie zorgen we voor dat
identificatie niet mogelijk is tevens
vragen wij toestemming voor
gebruik ervan.
I.v.m. de nieuwe wetgeving hebben
wij besloten geen namen meer te
vermelden bij de foto’s van de
kinderen op de website.
Kosten rijst
De prijs van de rijst baart ons
zorgen. Deze is nog steeds in de
stijgende lijn hetgeen extra kosten
voor ons mee brengt.
Gelukkig – voor ons maar niet voor
Indonesië – is de koers ons zeer
gunstig gezind waardoor de schade
meevalt. Als bestuur blijven wij
achter
de
regelmatige
rijst
voorziening aan de gezinnen staan.
Zij kunnen niet zonder.

Social worker
Begin dit jaar kregen wij het bericht
dat het contract van een van de
social workers nl. Yosefat niet
wordt verlengd. Dit liep tot 31
december 2017. De reden was dat
er geen goede samenwerking was
binnen het team. De karakters
liepen teveel uiteen. Permata Hati
heeft hem nog kansen gegeven te
veranderen, maar dat leverde geen
verbetering op. Op dit moment is
men bezig te zoeken naar een
nieuwe social worker. Wij hebben
de tip mee gegeven uit te kijken of
er bij de ex - pleegkinderen van
Kartini mogelijke kandidaten zijn.
Examens
In April en Mei zijn de examens in
Malang. Deze zijn voor de Senior
High School tussen 9 en 12 april en
voor de Vocational School op 2 april
Het betreft 30 kinderen.
Voor de Junior High School doen 36
kinderen examen in de periode
1 23
t/m 26 april. Mede dankzij u allen,
pleegouders,
sponsors
en
donateurs hebben deze jongeren
een goede start voor hun toekomst.
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DINO ALMADINO, een dappere doorzetter
Het gezin van Dino Almadino is de
afgelopen maanden extra belast
geweest. Zowel Dino als zijn vader
zijn ziek. Vader wordt behandeld
voor kanker in het gezicht.
Gelukkig
functioneert
het
verzekeringssysteem
van
de
regering goed in beide gevallen.
Er zijn uiteraard extra kosten
maar
de
operatieen
ziekenhuisverblijfkosten werden
hen bespaard.
Dino (net 9 jaar) zit in de derde klas van de lagere school.
Sinds eind vorig jaar was zijn gezondheid een bron van zorg.
In november opgenomen in een Malangs ziekenhuis met een
acute blindedarm ontsteking en complicaties. In februari de
laatste hersteloperatie om Dino’s spijsverteringstelsel weer
in orde te brengen.
Tussen de operaties door mocht Dino naar huis. Na de
eerste twee operaties had Dino geen kracht om te staan of
lopen omdat hij bijna niets kon eten. Vele bezoeken door het
Permata Hati team om de ontwikkelingen zo goed mogelijk
te volgen en steun te verlenen waar nodig. Melk, met extra
calcium verrijkt, bracht hem weer op de been. Met een kuur
met Chinese medicijnen (kruidenbasis) werden de
restklachten opgelost. De laatste controle was op 12 april jl.
Dino krijgt nog wel extra vitaminen om aan te sterken.
Dino’s grote wens en goede stimulans om beter te worden
was een op afstand bestuurbare, auto. Het eerste (i.p.v. zijn
moeder) wat Dino vroeg toen hij bij kwam na een operatie
was “waar is mijn nieuwe auto?” Die wens ging in vervulling.

Ondanks
langdurige
afwezigheid kan Dino het
komende schooljaar overgaan
naar de vierde klas omdat hij
thuis bijlessen heeft gehad. Hij
is zelfs voor zijn klas geprezen
als een goed voorbeeld. Wij
zijn ook trots op hem omdat
hij zich
door alle pijn en
tegenslagen heeft geworsteld.
Een dappere doorzetter op
naar een gezonde, hoopvolle
toekomst.

PROCEDURE STOPPEN MET PLEEGKIND
Helaas worden wij wel eens “overvallen” door minder
leuke berichten uit Malang. Namelijk dat er besloten is
één kind of meerdere kinderen niet meer aan ons project
te laten deelnemen. Verhuizingen kunnen wij niet
voorkomen, te ver weg van Malang betekent dat
deelname in ons project niet meer mogelijk is. Maar
problemen met leerprestaties door spijbelen, demotivatie,
agressief gedrag of een slechte samenwerking met de
ouders van het kind, zijn andere redenen om te stoppen.
Permata Hati is namelijk van mening dat onze pleegouders
niet voor niets geld betalen voor een opleiding.
Daar mag wat tegenover staan. U als pleegouder wordt zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht van dit soort nieuws.
Maar wij hebben diverse malen gehoord dat eerdere
berichtgeving over een problematische situatie ook bij u
welkom is.
Nu is het wel zo dat dergelijke beslissingen niet zo maar
genomen worden. De kinderen (en hun ouders) krijgen
meerdere kansen om hun gedrag te verbeteren.
Waarschuwingen, individuele gesprekken met het kind,
gesprekken met ouders en de desbetreffende school.
Follow-up van de gemaakte afspraken met het kind en
andere partijen.
Dit alles wordt bijgehouden in de administratie van
Permata Hati. Het is dus al een wat langere tijd bekend
wanneer een kind in de “gevarenzone” zit voor het
definitieve
besluit
genomen
wordt.
Wij hebben met Permata Hati afgesproken dat wij in een
eerder stadium al gewaarschuwd gaan worden over een
kind wat dreigt de schoolkansen te vergooien. Op die
manier wordt het eventueel definitief besluit “stoppen”
hopelijk niet meer als een “voldongen feit” ervaren.

EVENEMENTEN 2018
Mei 12 start 40 MM
Sept.: Streekhof markt
Nov. : Pasar Malam
Makado Purmerend
Zon. 14 okt.: Pleegouderdag
Het Roode Hert Bovenkarspel

Stichting kartini
Postbus 28
Bovenkarspel
Tel 0228 528 997
www.kartini.info
info@kartini.info
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Het motto VAN kaRTINI IS : Uw steun,…hun toekomst

