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Jubileum .....een terugblik
In maart 1979 is onze stichting officieel opgericht. De eerste jaren
onder de naam St. Dorkas. Januari 1993 is de naam gewijzigd in Stichting
Kartini. Diverse bestuursleden zijn in al die jaren de revue gepasseerd. Vanaf
het begin tot heden ( en dat zal ook zo blijven ) heeft de stichting gewerkt met
uitsluitend vrijwilligers.
In 1980 is er een actiecomité opgericht.
De doelstelling was extra inkomsten voor de
stichting en de naamsbekendheid vergroten. Ook
het actiecomité bestond uit vrijwilligers. Vele jaren
heeft het actiecomité Pasar Malams georganiseerd
in Enkhuizen. De eerste jaren 1 dag maar vanwege
het succes werden het 2 dagen. Om dit goed te
organiseren was een heel karwei.
Zonder de steun van zeer betrokken pleegouders en donateurs was het
niet mogelijk om dit goed te organiseren. Vele artiesten hebben voor ons
opgetreden: o.a. Sandra Reemer, Wieteke van Dort, Saskia en Serge etc.
Tot 1993 hebben we dit kunnen doen. De kosten werden te hoog.
Wij als bestuur zijn er trots op dat de stichting al 40 jaar
bestaat. Heel veel kinderen hebben met uw steun een
goede opleiding kunnen volgen. In de loop der jaren is
er ook in Indonesië veel veranderd. In het begin waren
het meestal huisjes van bamboe waar de gezinnen in
woonden. Nu zijn de huisjes meestal van steen. Ook is
er bijna overal elektriciteit aangelegd. De stichting heeft veel huisjes
gerenoveerd, mits deze eigendom waren van het gezin. Onze
samenwerking met Permata Hati verloopt goed. Mede dankzij
de sociaal media en internet kunnen we de lijnen kort houden.
Zolang de hulp voor arme gezinnen nodig blijft, hopen
wij als bestuur nog vele kinderen een goede toekomst te
kunnen geven. Dit alles kunnen wij alleen realiseren met de
steun van u als pleegouders en donateurs. Het bestuur is u
zeer dankbaar.

Rita Allart
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TUMPANG (Malang)…..het begin
In 1977 -ruim 40 jaar gelden- werd bij ons thuis in Bovenkarspel aan de
Watermolenweg 17 Dorkas ( nu Kartini ) geboren. Er kwam een groep uit
Indonesië naar Nederland om op te treden in
kerken door het hele land. Ze zochten voor deze
mensen slaapplaatsen in de dorpen en steden
waar ze optraden. Wij kregen twee dames bij ons
te logeren. Gelukkig voor mij spraken ze beiden
Nederlands.
Mevrouw E. Budihardjo was getrouwd met
Straatbeeld 1977
een dominee en ze wilden graag meer doen voor de
arme kinderen van hun gemeente. Ze vroeg of ik mensen wist die kinderen wilden helpen door hun schoolgeld te betalen. Ik hield de boot een beetje af,
zoiets had ik nog nooit gedaan en ik wist niet waar ik beginnen moest. Maar wij
bleven schrijven.
Ik ging het verhaal aan veel mensen vertellen.
Dus schreef ik op een dag; “stuur maar van 10
kinderen een foto en een levensbeschrijving”. Ik
zat koffie te drinken met mevrouw Berkenfeld
toen de post met de brieven kwam.
Ik was meteen al 1 kind kwijt…..en dat was Erna.
Op de foto hiernaast staat zij samen met Yayuk,
ook afkomstig uit hetzelfde dorp Tumpang.
Mevrouw Berkenfeld was dus de eerste pleegouder. En zo kwamen er steeds
meer. De eerste groep van ongeveer 100 kinderen deed ik helemaal alleen.
Maar toen vond ik de verantwoording te
groot worden en benaderde ik ds. Spaargaren
om met mij samen naar de notaris te gaan om
een stichting op te gaan zetten.
De notaris zei tegen ds. Spaargaren; ”Als
u nu voorzitter wordt en mevrouw hier
secretaris, dan hoeft u er alleen 3 bestuursleden
bij te zoeken.”
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Deze drie bestuursleden vond ik in de heer Bijlsma, mevrouw Walraven
en mevrouw Karssenberg. Dit is dus echt het eerste bestuur geweest. Notaris
Olij deed alles gratis. Hij zei dat het zijn bijdrage was aan de stichting. Alles ging
nu naar wens. Het was maart 1979 en onze stichting was officieel opgericht.
Toen overleed ds. Spaargaren en moest er met spoed een nieuwe
voorzitter gevonden worden. Ds. Molenaar werd
bereid gevonden en weer ging alles z’n gangetje.
Na ds. Molenaar werd Nico Bijlsma
voorzitter en de heer Wiebe Sikkema penningmeester. En toen kwam alles in beweging. Minister
Pronk kreeg ruzie met de Indonesische regering.
Ds. Budihardjo en zijn vrouw vertrokken naar
Australië, dus onze toezichthouders waren er ook
niet meer. Koes onze eerste maatschappelijk
werkster woonde intussen al in Nederland met
haar man John Taman.
Zij boden aan om tijdelijk een oplossing te
zoeken in Indonesië. Ze gingen en hebben een
hoop werk verzet.
Ze hebben kinderen die vroeger door ons
geholpen werden bereid gevonden om onder een
andere naam de stichting voort te zetten. Want dat
was een eis van de Indonesische regering.
Dus werd het in Indonesië Permata Hati en in
Nederland Kartini. Kartini is vernoemd naar een Indonesische vrouw die scholen
voor meisjes uit betere kringen op heeft gezet zodat deze naar school konden
gaan.
Op 21 april wordt er in Indonesië
nog altijd Kartinidag gevierd. Toen alles
geregeld was, vond ik het na 15 jaar
genoeg en nam ik afscheid van de
stichting. En een goed bestuur nam het
over.

Joke van Dongen
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Wereldcontacten
40 jaar bestaat onze Stichting Kartini! De samenwerking met Stichting Permata Hati in Malang loopt
ook al 25 jaar als een trein. Maar ook de contacten
met u allen die ons een warm hart toedragen
verlopen heel goed.
De communicatie verloopt veel sneller met alle
moderne middelen die ons tegenwoordig ter
beschikking staan. De grootste verbetering is e-mail
waarmee de berichten veel efficiënter verstuurd
kunnen worden.
Met de fax een aantal pagina’s zonder onderbreking
in Malang te krijgen was echt wel een geduld-klus die mij in dat “grijze
verleden” meerdere keren tot wanhoop dreef. Filmpjes, foto’s en de
uitgebreide rapporten van de kinderen, alles ontvangen ( en versturen ) wij nu
via het internet. Zelfs een directe verbinding met Malang via Skype is mogelijk.

De mobiele telefoon is met de WhatsApp/SMS mogelijkheden ook een
prettig medium, vooral in geval van dringende zaken hier of in Malang.
Als pleegouders, donateurs en sponsors heeft u inmiddels meestal ook
een e-mail adres waarmee wij u kunnen bereiken in Nederland, Frankrijk,
Verenigde Staten of Duitsland of waar ook ter wereld ( met internetontvangst
dat dan weer wel ).
Echter, in deze tijd van snelle
communicatiemiddelen willen wij u de
echte, door de kinderen geschreven,
verjaardagskaarten niet onthouden.
Die komen nog gewoon ouderwets
bij u in de brievenbus. Persoonlijk bezorgd
in de regio Stede Broec/Heiloo en anders
voorzien van een postzegel.

Sumei Adi op bezoek bij Willeke
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Ons jaarlijks Kontaktorgaan in papieren vorm is ook een traditie
waarmee wij niet willen breken. En dit speciale jubileumboekje waarin wij u
graag willen laten delen in de historie van de stichting met mooie verhalen van
en over betrokken mensen.
40 jaar waarin vele kinderen een kans hebben gekregen om een betere
toekomst op te bouwen omdat ze een opleiding hebben gevolgd.
Succesverhalen van kinderen die nu op universitair niveau werken.
Geweldig. Zelfs de kinderen die hun opleiding om wat voor reden niet hebben
afgerond, hebben toch een basis meegekregen waarop zij terug kunnen vallen.
Persoonlijk ben ik 26 jaar betrokken bij Kartini als pleegouder. Met veel
plezier heb ik “mijn” kinderen gevolgd ( en volg nog steeds ) in hun opleiding en
ambities. Niet alleen de door mij persoonlijk gesteunde kinderen, maar alle
“koppies” die via mijn
bureau
naar
u,
pleegouders, hun weg
hebben gevonden.

Er waren zowel
hoogtepunten als ook
dieptepunten in hun
bestaan die naar u
gecommuniceerd
moesten worden.
Dan leef je
automatisch mee met
de betrokken gezinnen.
Vele, vele kinderen zijn
inmiddels volwassen, uitgevlogen en niet meer in contact met Permata Hati,
met u of mij. Het geeft niet, ze hebben hopelijk sterke vleugels gekregen om
hun leven op te bouwen.
Wereldcontacten voor korte of langere tijd, het blijft waardevol in deze
hectische wereld. Ze voegen betekenis, voldoening en kleur toe aan onze
wereld.

Willeke van der Pouw
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Kartini scholen
Voor meisjes werden vanaf 1913 en op initiatief van mr. C.Th. van
Deventer (1857-1915) en zijn vrouw zeven Kartini-scholen geopend. Dit waren
Nederlandse scholen voor meisjes uit de inheemse aristocratie, genoemd naar
Raden Adjeng Kartini.
De eerste Kartini school werd reeds in 1907 geopend in Batavia. Dit
initiatief werd ondersteund door gouverneur-generaal Abendanon en Koningin
Wilhelmina.
De scholen werden ondersteund
door het in Den Haag gevestigde
Kartinifonds.
Het waren lagere scholen met een
inheemse taal als voertaal en
Nederlands als leervak in de zowel
lagere als in de hogere klassen. Er
werden ook huishoudelijke vakken
onderwezen.

Klas van een Kartinischool in Bogor
De Kartini-scholen waren geïnspireerd op de eerder door Kartini zelf
geopende lagere school waar voor het eerst inheemse meisjes werden
toegelaten. Zij leerden er schrijven en handwerken. Voordien was onderwijs
alleen bestemd voor Nederlandse mannen en voor Indonesische mannen uit de
elite.
Kartini's school was een doorbraak in het Indonesische onderwijs.
Het was de eerste school open voor Indonesiërs ongeacht hun status. De
school stelde morele ontwikkeling boven cognitieve ontwikkeling.
Inspanningen om kansen voor Javaanse vrouwen van de hogere klassen te
creëren ondervonden namelijk veel tegenstand van Nederlandse ambtenaren
en de Javaanse regenten klasse.
Het pleidooi van Kartini voor onderwijs voor meisjes werd voortgezet
door haar zusters.
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De naam Kartini
Als stichting dragen wij met trots
de naam van deze bijzondere vrouw.
Zij is een bron van inspiratie voor ons
Raden Ajeng Kartini werd op 21
april 1879 geboren te Mayong, op Java.
Met haar 2 zussen had Kartini een zeer sterke band.

De meisjes hadden geluk: ze mochten van hun vader naar school gaan.
Ondanks zijn progressieve houding heersten in huis de traditionele normen en
waarden. Kartini wilde niet ondergeschikt zijn. Ze stond erop dat haar broers en
zussen als gelijken werden behandeld.
Met 12 jaar werd zij als huwbaar beschouwd.
Volgens de tradities moest ze binnenshuis
blijven, wachtend op een huwelijks aanzoek.
In die periode las zij veel Nederlandse boeken
en schreef zij brieven in het Nederlands. Daarin
verhaalde ze over het lot van vrouwen in
Indonesië, de strijd tegen het uithuwelijken en
het belang van educatie voor alle kinderen.
Kartini werd uitgehuwelijkt en tegen haar
verwachtingen in ging ze veel voor haar man
voelen. Hij was regent van Rembang. Zij werd
gauw zwanger. Helaas stierf zij 4 dagen na de
bevalling op 17 september 1904, slechts 25
jaar oud.
Kartini is in haar land hèt symbool van de
verheffing van het volk en van de vrouwenemancipatie geworden.
Haar verjaardag 21 april wordt nu gevierd als
Kartini dag in Indonesië.
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Kinderhulp...? voor (w)elk kind
In een land als Indonesië met het huidige economische en politieke
klimaat is er ten opzichte van 40 jaar geleden best veel veranderd. Wat er
beslist niet veranderd is, is de behoefte aan hulp aan kinderen om onderwijs te
volgen. Sterker nog, wij denken dat in de regio waar Kartini actief is, die
behoefte is gegroeid.
Daarmee rijst de vraag welk kind
mag en kan hulp verwachten van Permata
Hati / Kartini?
Op het kantoor in Malang komen
de aanvragen binnen voor hulp. Dat kan
zijn van ouders die rechtstreeks hulp
vragen, via scholen of ambtenaren vanuit
de dessa’s.
De maatschappelijk werkers van Permata Hati bezoeken het gezin en
bekijken de situatie waarin het gezin verkeert. Er wordt gekeken naar de
behuizing, de grootte van het gezin, maar ook bespreekt men het inkomen en
de financiële lasten die er zijn. Denk hierbij aan het feit dat er misschien al
kinderen naar school gaan en dat de kosten van het schoolgaan van het
volgende kind niet meer betaald kunnen worden.
Als blijkt dat er hulp geboden moet worden, dan is er tevens een
verklaring vereist van het hoofd van de wijk waarin het betreffende gezin
woont.

Permata Hati heeft drie maatschappelijke werkers in dienst die
tot taak hebben de kinderen die gesponsord worden te begeleiden.
Iedere maatschappelijk werker heeft een eigen werkgebied, daardoor is er
nauw contact tussen kind, school en organisatie.
Regelmatig komen de kinderen naar kantoor om de boeken op te
halen; de rapporten te overleggen; wat te lezen in de bibliotheek; extra rijst in
ontvangst te nemen en als daar aanleiding toe is de schoolresultaten te
bespreken.
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Door het bestuur van Permata Hati wordt een lijst samengesteld voor
iedere maatschappelijk werker met daarop de kinderen van zijn werkgebied.
Op die lijst staan de bedragen die aan de school afgedragen moeten worden.
De maatschappelijk werker tekent voor ontvangst van de lijst en het
geld, gaat daarmee naar de betreffende school waar hij iedere keer aan
dezelfde onderwijzer het geld afdraagt. Deze tekent voor ontvangst en de
ondertekende lijst wordt weer bij het bestuur van Permata Hati ingeleverd met
een afsluitende ondertekening.

Op deze wijze is er een waterdichte controle op het schoolgeld en - wat
minstens zo belangrijk is - een extra controle vanuit school op de gesponsorde
kinderen.
Als blijkt dat er iets niet goed gaat op school dan wordt Permata Hati
geïnformeerd, zodat het betreffende kind kan worden aangesproken.
Als verbetering uitblijft - wat helaas ook wel eens gebeurt - dan wordt het kind
van school gehaald en het lidmaatschap van Permata Hati wordt beëindigd.
Er gaat naar Kartini een bericht zodat de pleegouders geïnformeerd kunnen
worden over het voorval.
Gelukkig sluit het merendeel van de gesponsorde kinderen de schoolperiode positief af, dankzij de hulp vanuit Nederland en de inzet van de
mensen van Permata Hati.

Richard Taman
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Hulp in praktijk ..de sociaal werker
Ik ben Timotius Sukino. Gedurende 21 jaar heb ik de
dankbare taak en gelegenheid gekregen om het project Permata
Hati te dienen. Ik ben sinds augustus 1997 in dienst als sociaal
werker van Permata Hati. Ik doe mijn werk altijd met veel plezier.
Mijn wijk ligt in Tumpung waar ik ongeveer 50 kinderen
begeleid. Regelmatig bezoek ik de scholen waar `mijn` kinderen
naar toe gaan om het schoolgeld te betalen. Op deze manier heb
ik meerdere scholen leren kennen.
Ik heb veel contact met de leraren, kinderen en hun
families. De verschillende karakters en reacties van de kinderen en
hun ouders die ik ontmoet, maken dat elke dag anders is.
Sommigen zijn dankbaar voor de hulp die ze van Permata Hati
ontvangen. Anderen klagen en vinden de hulp van het project niet
voldoende.
In het verleden ontvingen de gezinnen naast schoolgeld
ook maandelijks diverse levensmiddelen ( 15 kg rijst, suiker,
melkpoeder, olie e.d. ). De kinderen ontvangen ook soms
schoenen, handdoeken, schooltassen, paraplu´s of andere dingen
die nuttig zijn.
Door met kinderen van verschillende leeftijden te werken ( basisschool
tot middelbaar beroepsonderwijs niveau ) heb ik veel geleerd, o.a. dat er grote
verscheidenheid in karakters bestaat.
De meeste kinderen zijn gemotiveerd en doen goed hun best op school.
Maar anderen zijn lui en vaak absent. Als sociaal werker moet ik deze kinderen
aanspreken en hen stimuleren om beter hun best te gaan doen. Als dat niet
werkt, schakel ik het bestuur van Permata Hati in. Zij gaan dan met het
betreffende kind in gesprek over het ongewenste gedrag.
Ik ben altijd heel trots als kinderen ons advies opvolgen. Als de
waarschuwingen niet het gewenste effect hebben, faalt een kind en loopt zelfs
risico dat de hulp via ons project gestopt wordt. Veel kinderen zijn succesvol in
hun opleiding en zij kunnen op deze manier hun levens beter inrichten.
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Ik ben dankbaar dat Permata Hati en Stichting Kartini met de pleegouders en donateurs er zijn. Dankzij deze financiële hulp kan Permata Hati in
Malang de arme gezinnen helpen. Dankbaar ben ik voor de mooie ervaringen
van het werken voor Permata Hati. Deze zal ik de rest van mijn leven niet
vergeten. De stichting is 21 jaar deel van mijn leven geweest.
Jammer genoeg moet ik verhuizen wegens familieomstandigheden
( Januari 2019 ). Mijn hoog bejaarde moeder woont alleen in Pacitan ( 6 uur
rijden van Malang ). Ik ben met mijn gezin naar dit dorp verhuisd om haar te
verzorgen en de velden van mijn vader te bewerken. Ik ben nu boer.
Dank aan u, pleegouders en besturen van
Stichting Kartini en Permata Hati, die mij de
gelegenheid hebben gegeven om met en voor
de arme kinderen en hun gezinnen te werken.
Ik zal uw goedheid nooit vergeten.

Timotius Sukino

Ester, secretaris met geheugen
Dankbaarheid is het eerste woord dat in mij opkomt. Vanaf
1 januari 1993 tot aan de dag van vandaag ( 27 jaar later )
heeft Stichting Kartini mij het vertrouwen geschonken en ben
ik secretaris in het bestuur van Permata Hati. Omdat Permata
Hati een voortzetting van Stichting Dorkas was, begon ons
werk met het registreren van de ex Dorkas kinderen die nog
op school zaten en dus nu via Permata Hati gesteund konden worden.
In het eerste gehuurde pand
aan de Jalan Ciliwung Purwantoro in
Malang openden wij een registratiekantoor. Daar konden de gezinnen zonder
veel inkomen en van wie de kinderen
naar school gingen zich laten
inschrijven.
In 1995 verhuisden wij naar
onze huidige locatie waar we eerst
huurden.
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Helaas werd Indonesië in 1997 door een financiële
crisis getroffen. De wisselkoers van de Rupiah ten opzichte
van de Amerikaanse Dollar was heel hoog (19.000 Rp voor
1 US$). Dit had uiteraard ook invloed op de koers ten
opzichte van de Nederlandse Gulden.
Deze situatie bood echter ook een zegen voor onze
stichting. We konden het pand dat we tot dan toe huurden
nu kopen. Na de aankoop in 1997 hebben we diverse
renovaties uitgevoerd en een tweede verdieping
gerealiseerd ( 1998 ). Ons project verliep voorspoedig.
Het aantal aanmeldingen groeide gestaag.
Als secretaris streef ik er naar mijn werk zo goed en
nauwkeurig mogelijk te doen ( alle gegevens vastleggen )
zodat de stichting ook op rolletjes functioneert.
Dit is mede belangrijk voor de contacten met de
lokale overheden, het bestuur van Stichting Kartini en haar
pleegouders. Uiteindelijk is het voor mij ook makkelijker
werken. Door mijn baan bij Permata Hati ben ik ook in de
gelegenheid geweest om Nederland te bezoeken. Dit
bezoek overtrof al mijn verwachtingen.
Op dit moment hebben wij ruim 350 ( 372 )
kinderen in het bestand van verschillende leeftijden. Van
kleuterschool tot en met middelbaar beroeps-onderwijs
( Vocational en Senior High School ).
De steun voor een kind begint vanaf het moment
dat het een pleegouder heeft gevonden. Ook biedt
stichting Kartini kinderen de kans om nog een extra jaar door te leren mits zij
goed gemotiveerd zijn en goede resultaten hebben behaald.
Vanaf de oprichtingsdatum tot en met 2018 zijn er 728 kinderen
geslaagd voor hun Senior / Vocational High school. Voor de steun
van Stichting Kartini aan ons project ben ik heel dankbaar.
Ester Windarni
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Dit “Dorkas-meisje’” kreeg de kans
40 jaar geleden in 1978 werd ik, Yayuk Ernawati, lid ( pleegkind ) van
Stichting Dorkas ( Tumpang ) via de kerkgemeenschap waarvan ik deel uit
maakte. Een meisje van 11 jaar in de vierde klas van de basisschool. Mijn vader
en moeder stonden met een kleine kraam op de markt, ze verkochten rijst en
later ook vis.
Als eenvoudig, arm gezin moesten mijn ouders hard werken om mij en
mijn broers en zusjes groot te brengen. De last werd lichter toen ik met
administratienummer 05 in het Dorkas project werd opgenomen. Hierdoor
kreeg ik heel goede pleegouders in Nederland die ik als mijn tweede ouders
beschouw ( Fam. Zwaan ). Vanaf dat moment ben ik liefdevol in de hele familie
opgenomen, weliswaar in eerste instantie op geografische afstand en hiervoor
ben ik heel dankbaar.
Na de basisschool ging ik verder leren op de Junior High School.
Maar in 1984 werd mijn lidmaatschap bij Dorkas beëindigd omdat de
economische situatie van mijn ouders inmiddels verbeterd was. Gelukkig kon ik
in 1984 toch mijn driejarige lerarenopleiding beginnen.
Daarna wilde ik mijn droom kunnen verwezenlijken: Engels studeren en
daarin les gaan geven. Tijdens mijn eerste studiejaren heb ik als vrijwilligster
gewerkt op een basisschool en later als betaald lerares op een Junior High
school. Mijn studie heb ik ’s middags en later
Yayuk in Bovenkarsel
’s avonds voortgezet.

in gezelschap van Bep

In 1990 zijn mijn pleegouders, met wie ik
altijd schriftelijk in contact ben gebleven, voor het
eerst op bezoek geweest in Malang. Onze eerste
persoonlijke ontmoeting in het Splendid Inn hotel
zal ik nooit vergeten.
De heren Sumei Adi en Dean Herzon
van Dorkas hadden deze ontmoeting georganiseerd
en begeleid. Na deze eerste kennismaking zijn
tante Amy en oom Rob Zwaan ook op bezoek
geweest in mijn ouderlijk huis waar ze mijn ouders,
broers en zussen hebben leren kennen.
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De daarop volgende jaren ( 1991 en 1992 ) werd ik uitgenodigd door
mijn pleegouders en mocht ik bij hen in Nederland verblijven. Dit had ik nooit
kunnen dromen. Een kind uit een arme kampong, op reis naar het verre
Nederland.
De hele familie Zwaan ( en Bouw ) omringde mij met zorg en aandacht
en ik voelde mij echt verwend. Tijdens latere Nederlandse bezoeken aan mijn
pleegfamilie ( 1996, 1998, 2008 en 2010 ) heb ik nog veel meer lieve mensen
leren kennen die het werk van Kartini een warm hart toedragen; bestuursleden,
pleegouders en donateurs.
Eind 1992 werden de projectactiviteiten van Dorkas opnieuw bekeken.
Deze waren door politieke onenigheid tussen Indonesië en Nederland verboden
geweest.
Na rijp beraad werd door het bestuur in Bovenkarspel besloten een
nieuwe stichting ( ter vervanging van het Dorkas project ) op te richten in
Malang. De naam van de stichting in Nederland werd toen Stichting Kartini.

Via een Nederlandse
contactpersoon, de heer
John Taman die toen in
Malang verbleef, werd ik
benaderd om zitting te
nemen in het nieuw te vormen bestuur. Er waren nog 2
andere kandidaten voor deze
functie maar de keuze viel
uiteindelijk op mij. Want, als
ex leegkind, had ik al positieve ervaringen met het werk van de stichting.
Zo werd ik tot voorzitter benoemd, Sumei Adi werd penningmeester.
Ester Windari in de functie van secretaris maakte ons bestuur trio compleet.
Onder de naam Permata Hati werd de stichting op 25 januari 1993 bij de
notaris geregistreerd. Dit betekent juweel van het hart ( of diamanten hart ) en
staat symbool voor liefdevolle mensen.
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In deze functie moest ik veel contacten onderhouden met lokale
( Malang, Surabaya ) en landelijke sociale autoriteiten ( Jakarta ) om voor
schoolproject de nodige vergunningen e.d. te regelen. Dit is een tijdrovende en
soms moeilijke klus geweest.

In Holland met Kartini bestuur & aanhang
Echter het resultaat was ( en is ) een
heel goed opgezette organisatie
waar de arme gezinnen uit
kampongs van Malang voor hun
kinderen hulp en advies kunnen
aanvragen.
Ik ben toen wel gestopt met het
lesgeven want tussen de bedrijven
door moest ik ook nog mijn Engelse
studie afronden. Mijn bul heb ik
gelukkig in augustus 1997 behaald.
Als voorzitter van Permata Hati kan ik mijn leservaringen goed
gebruiken om de kinderen te begeleiden en te motiveren. Het is mijn passie
om positief bij te kunnen dragen in hun jonge levens. Een degelijke opleiding
geeft hen een grotere kans op een beter betaalde baan. Dankzij uw aller steun
zijn zij leraar(es) verple(e)g(st)er, politieagent(e), militair of manager bij een
bedrijf geworden.
Door de inzet van mijn ouders, de steun
van mijn pleegouders via het schoolproject,
mijn reizen naar Nederland, werk bij Permata
Hati en contacten met vele mensen van Kartini
ben ik een gelukkig mens geworden.
Op mijn manier kan ik door deze
ervaringen weer een positieve bijdrage leveren aan het leven van anderen die
het niet makkelijk hebben in Malang.
Ik dank God en u allen uit de grond van mijn hart voor alles wat mijn
leven zo rijk en mooi maakt.

Yayuk Ernawati
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van pleegkind tot penningmeester
“Je hoeft niet meer naar school. Ik zal
een paar geiten kopen en jij gaat ze hoeden
want ik heb niet genoeg geld om je verder te
laten leren.”
Mijn vader sprak deze woorden toen
ik de basisschool afgerond had. Ik begreep
mijn vaders redenatie. God zij dank kon ik
toch verder leren op de junior high school en
daarna verder op de senior high school.
Dit omdat ik pleegkind werd via
Dorkas in Tumpang Malang. Deze organisatie
werd weer ondersteund door de gelijknamige
organisatie uit Nederland. Ik heb zelfs mijn
studie kunnen vervolgen aan het Theologisch
College te Malang.
Nadat ik mijn diploma van de senior
high school had behaald ( 1986 ) was ik al
betrokken bij het project Dorkas en de kerkgemeente. Als vrijwilliger, want destijds stond
de kerkgemeente nog onder leiding van
Rev. Ben Budihardjo.

1981 de jonge Sumei Adi

In 1990 nodigden de heren Nico Bijlsma en Robert Samuëlsz mij uit in
het Splendid Inn Hotel te Malang. Zij vroegen mij of ik de leiding van stichting
Dorkas Indonesië wilde overnemen. Ik vond dit een moeilijke keuze en ervoer
een zware druk vanwege de leiding toentertijd. Uiteindelijk gaven rev. Ben
Budihardjo en mevrouw Erlina mij toestemming om de leiding van Dorkas over
te nemen.
Op 23 jarige leeftijd ging ik bij Dorkas aan de slag. In 1991 moest de
stichting haar werk stoppen vanwege de politieke problemen tussen Nederland
en Indonesië ( door IGGI – Inter Governmental Group on Indonesia ).
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Op 23 januari 1993 werd de nieuwe stichting in Malang opgericht,
Permata Hati. Ik werd penningmeester van deze organisatie. De nieuwe
stichting is opgericht omdat veel kinderen uit het voormalige Dorkas project
anders hun studies niet hadden kunnen voltooien. Als voormalig pleegkind die
de voordelen van Dorkas heeft genoten, ervaar ik de noodzaak en betekenis
van een organisatie voor arme kinderen zoals Permata Hati. Hierdoor kunnen
zij leren en studeren.
“Onderwijs is één manier om iemands lot te veranderen”. Met dit
motto in het hoofd heb ik de taak op mij genomen om kinderen uit arme
gezinnen onderwijs te bieden. Nu werk ik al 26 jaar voor Permata Hati.
Naast mijn werkzaamheden voor de stichting, ben ik ook pastoor bij de
Bethel Kerk Indonesië in Malang en verzorg lezingen in verschillende
Indonesische kerken. Mijn echtgenote Dwi Aster Aviani en ik zijn gezegend met
drie dochters, Priska ( 23 ), Gifta ( 17 ) en Rara ( 8 ).
Dankbaar ben ik voor mijn werk en mijn gemeente. Mijn respect en
dankbaarheid gelden de heren Nico Bijlsma, Robert Samuëlsz, Dick
Sukardiman, Joop Wielink, Jan de Jager en dames Joke van Dongen, Rita Allart,
Bep Suyderhoud en Willeke van der Pouw en allen van wie ik de namen niet
een voor een kan noemen. Mijn dank geldt ook de heer en mevrouw
Budihardjo en mijn collega’s Yayuk Ernawati en Ester Windari.
Tenslotte wil ik alle pleegouders en donateurs die ons project zo trouw
ondersteund hebben en nog steeds ondersteunen, heel hartelijk bedanken.

“Doch door genade Gods ben ik, dat ik ben; en
Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet
ijdel geweest”
( 1 Korintiërs 15:10 ).

Sumei Adi
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Van een warm land naar een warm bad.
Ze was dertig jaar, Elze Bosma, toen ik haar leerde kennen en ze had al
een pleegkind. Dat vond ik bijzonder. Ik zag dat meer voor iemand die ouder
was. Maar toen ik haar beter leerde kennen, begreep ik het.
Elze was in 1932 in Surabaya, in het toen nog Nederlands Indië,
geboren en groeide er op. Een heerlijke jeugd, in 1942 gevolgd door het
Japanse interneringskamp. Haar geboorteland was met alle geuren, kleuren en
klanken in haar getrokken en is daar altijd gebleven.
Het Maleis kende voor haar geen geheimen. Tijdens de verplichte
rusturen in haar jeugd sloop ze altijd naar de bedienden achter het huis en
luisterde naar hun verhalen en at van hun hapjes. En met die prachtige bagage
kwam ze uit haar moederland naar haar vaderland. Bagage die ze altijd met
zich mee zou dragen. Dus dat pleegkind in Indonesië was uiteindelijk niet zo
vreemd.
Ze stapte van Dorkas waar ze haar pleegkind vandaan had, over naar de nieuw
opgerichte vereniging Kartini in de kop van
Noord Holland. En vrij snel daarna nam ik
ook de zorg voor een pleegkind op me. En
kwam ook ik in de hartverwarmende kring
van mensen die de stichting leidden en er
lid van waren.
De jaarvergadering waar we altijd naar
uitkeken, was en is altijd een heerlijk samenzijn. Opgewonden gingen we er
altijd naar toe; op tijd zijn anders zijn de hapjes op –
onzin natuurlijk – er was altijd genoeg – genoeg om ook
nog mee naar huis te nemen.
En de stalletjes met al die mooie spullen uit
Indonesië. Het financieel jaarverslag sloeg alles – tot op
de allerlaatste cent en postzegel werd verantwoording
afgelegd – wat vaak tot hilariteit leidde bij de
pleegouders.
24

Die paar mensen - achter de tafel, het bestuur met nog wat helpers –
werkten zich een slag in de rondte. En altijd voelden wij ons schuldig. Wat
deden wij nou helemaal? Ja, geld overmaken, maar daar bleef het dan ook bij.
Maar zij, geholpen door de vele getrouwen, bedachten van alles
en voerden dat dan ook uit, alles om extra geld binnen te krijgen.
Toen we voor de eerste keer naar Indonesië gingen, stond Malang,
de plaats waar Permata Hati d.w.z. Kartini werkte niet op ons lijstje. We vonden
het een vreselijk idee, daar de kinderen en de ouders te ontmoeten, die zich
natuurlijk zouden uitsloven om ons te bedanken. Nee, alsjeblieft niet. Maar we
werden omgepraat, zijn toch gegaan en daar hadden we geen spijt van.
Wat waren dat fantastische en informatieve dagen. Eerstens al onze
verbijstering over het huis waar het personeel van de stichting werkte. Huis:
eigendom van Kartini! Personeel in dienst, betaald door Kartini; iedere maand
een voedselpakket voor de gezinnen. Ieder jaar schoenen voor de kinderen enz.
En dat alles wordt niet alleen betaald door de pleegouders maar ook door de
vele activiteiten door het jaar heen door dat groepje mensen, bestuur en
vrijwilligers.

In het pand waar men hard werkte,
stonden ook computers voor de kinderen
om te leren er mee om te gaan en vele
boeken in een bibliotheek. En al die mensen, zo hartelijk. Ouders bezocht in die zo
kleine, gammele huisjes. Kinderen op
school ( waar Elze, tja je bent lerares of
niet ) meteen voor de klas ging staan en in
het Maleis de hele boel op stelten zette.
Rondgereden, het waren onvergetelijke
dagen. Onze bewondering voor dat handjevol mensen, daar in de kop van
Noord Holland die dat allemaal voor elkaar hebben gekregen en dat al 40 jaar.
Hoeveel kinderen hebben ze een toekomst gegeven? Hoeveel families
geholpen als de nood door ziekte te hoog werd of huisjes niet meer
betrouwbaar? Ik denk dat ik niets te veel zeg als ik mijn diepe respect uitspreek
voor die Gideons bende die jaar in en jaar uit de kar trok. Hulde!

Elisabeth Hoijtink
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Kunnen leren dankzei een…..feest.
In juli 1998 vierden onze ouders hun 25 jarig huwelijksfeest. Aan mijn
broer en mij de taak een mooi feestje te organiseren en op zoek te gaan naar
een passend cadeau.
Dat feestje was snel geregeld... maar een passend cadeau dat bleek
een stuk lastiger. Want wat geef je ouders die aangeven alles te hebben wat
hun hart begeert?
Na lang nadenken besloten we dat we iets door wilden geven.
Wij hebben van onze ouders alle kansen gekregen om ons te ontwikkelen en
een studie te volgen. Hoe mooi zou het zijn als een ander kind dit ook kan
ervaren! Uiteraard zijn er veel organisaties die zich inzetten voor pleegzorg,
echter hadden we bij Kartini het juiste vertrouwen dat het geld op de juiste
plaats terecht komt.
Vanaf dat moment werden mijn broer en ik pleegouders en prijkte er
een foto van een mooi ventje uit een ver land aan de muur van ons studentenhuis.
In 2010 was er opnieuw groot feest, onze vader werd 65 en het bedrijf
bestond 35 jaar. Daarnaast hadden mijn ouders besloten een stap terug te
doen en het stokje over te dragen aan mijn broer.

Aan de feestgangers werd gevraagd in
plaats van een cadeau een donatie aan
Kartini te doen. Gelukkig werd hier
goed gehoor aan gegeven en konden
er nu tientallen kinderen starten met
een opleiding.
Om ervoor te zorgen dat kinderen hun
studie af konden maken werd vanuit
het bedrijf besloten de donaties voort
te zetten.

Ondertussen hebben al tientallen kinderen een opleiding kunnen
volgen en zijn we trots dat ze een betere toekomst tegemoet gaan.
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En wat betreft voor onze ouders; zij hebben een aantal jaar geleden
een mooie reis naar Indonesië gemaakt en alle Kartini-kinderen ontmoet.
Met trots verzamelen zij alle foto's, rapporten,
kaarten en tekeningen. Wie had ooit gedacht dat
ze 20 jaar later zo’n grote familie zouden
hebben.
Net zoals onze ouders zich hebben
ingezet voor een betere toekomst, proberen wij
vervolgens onze kinderen te leren aandacht te
hebben voor een ander.
Namens ons allemaal, gefeliciteerd met jullie 40 jarig jubileum!

Familie Van Zelst

Hoe ons gezin meegroeit met Kartini.
Op het moment dat wij verbonden werden met Kartini
bestond ons gezin uit mijn man Jan en onze zoons Dennis en
Matthieu van 7 en 3 jaar.
Onze eerste kennismaking met toen nog Stichting Dorkas
kwam via een kraampje op de markt in Bovenkarspel. Wij
kregen daar spontaan een folder en een hapje in handen
gedrukt. In dit boekje stond ook een foto van ons eerste
pleegkind Suliadi 012 hij was 7 jaar en had een jonger
broertje, vader was landarbeider en moeder werkloos. Dit was in 1981.
De reden dat wij besloten om te gaan sponsoren had voor een groot
deel te maken met het feit dat wij zagen dat er contact met de pleegkinderen
werd gemaakt en je zo meer betrokken raakte dan alleen geld over te maken.
Ook de enthousiaste uitleg aan de telefoon speelde een grote rol. In de
volgende 38 jaar hebben we vele jongens en meisjes voorbij zien komen.
Vaak werden er goede schoolresultaten behaald met daarna een
vervolgopleiding. Na de sponsoring hielden we vaak contact door middel van
kerst/verjaardagskaarten, ook kwamen er trouwaankondigingen binnen.
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In 1994 bezochten wij voor de eerste maal Malang.
Onze indruk hiervan was geweldig, de ontvangst door
Ester en de uitleg over de verdeling voor de gezinnen.
Bij een bezoek aan de kampong werd ons duidelijk dat
niet alleen het kind betere kansen kreeg. Als er teveel
was werd het verdeeld onder de buren, schoenen
werden doorgegeven en boekjes samen gelezen.

Gelukkig hebben we
onze vrienden en familie ook enthousiast
kunnen maken voor een pleegkind. Ook werd
er tijdens feestjes aan het schoenenproject
gedacht.
Waar wij heel blij mee zijn is het feit
dat wij de warmte voor Kartini door hebben
kunnen geven aan onze kinderen en nu onze
kleinkinderen.
Wij denken dat het langdurige succes van Kartini te danken is aan het
kleinschalige, tastbare ( foto’s en rapporten ) en mede door de betrokken
vrijwilligers/medewerkers hier en in Malang.
Wij en onze familie willen Kartini bedanken dat wij ons hart open
mogen zetten voor anderen.

Rina en Jan van der Veldt
Op bezoek in 2006 met onze
Schoondochter Faiza en zoon Dennis.
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Even gezellig naar de markt.

...doe maar wat…..zei de directeur
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over hoe
ik in contact ben gekomen met de Stichting Kartini. In de
jaren 70 werkten wij bij de pilleer- afdeling van Royal Sluis.
Mijn vrouw had daar van een collega iets gehoord
over een stichting die kinderen uit Indonesië adopteerden
onder de naam Dorkas. Na wat meer informatie hebben we
een kind geadopteerd.
Ook het personeel van de pilleerafdeling adopteerde een kind. Iedere maand werd er geld opgehaald onder
het personeel. In die tijd vertelde mijn vrouw Gina aan haar
zus ( Rita Sikkema ) over de stichting met als resultaat de
mijn zwager ( Wiebe Sikkema ) in het bestuur kwam.
En Rita heeft ook het logo getekend ( het meisje onder de
paraplu ).

Zij stond model
Voor ons logo

In de loop van de tijd werd het ophalen van geld
moeilijker, steeds meer bezwaren. Ik werkte bij de
technische dienst en heb toen het voorstel gedaan
om het geld dat ik verzamelde met oud ijzer en
verkoop van oude bureaus en stoelen te gebruiken.
Na een gesprek met de directeur heb ik toestemming gekregen om een bankrekening te openen
voor dat doel. In de loop van de tijd groeide het
bedrijf en ook het geldbedrag zodat we nu 4
kinderen kunnen supporten.

17 jaar geleden ben ik gestopt met werken maar ik werd door de
directeur gevraagd om toch het oud ijzer te blijven verzamelen en af te voeren
naar de oud ijzerhandel wat ik graag wilde doen voor Kartini. De laatste jaren
word ik geholpen door oud collega Jaap de Jong, inmiddels ook gepensioneerd.
Hierbij wil ik ook de directie van Incotec bedanken die ons de
gelegenheid geeft het oud ijzer te verzamelen voor Kartini.

Vriendelijke groet Joop Deen
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Selamat Makan

Tuinbonen op
zijn ...Indisch

Tuinbonen zijn erg gezond. Deze makkelijke manier van bereiden is ook nog eens
heel lekker. Je kan het variëren met je eigen vlees soort toe te voegen.
Ingrediënten:
– 1 liter pot tuinbonen
– 1 grote fijngesneden ui
– 1 teentje knoflook
– stukje trassi
– 1 rode of groene paprika in blokjes
– 1 ons gemengde gehakt
– zout
– peper
– nootmuskaat
– 1 theelepel djinten
Bereiding:
Laat de tuinbonen eerst goed uitlekken in een vergiet.
Als u verse tuinbonen gebruikt dan eerst gaar koken en uit laten lekken.
Fruit in wat slaolie de knoflook, trassi, ui en de paprika.
Zijn de uien bruin dan het gehakt erbij voegen totdat deze bruin en rullig is.
Doe er dan de bonen bij en kruid af naar eigen smaak.
Serveer bij witte rijst. Ook kunt u er wat fijngesneden prei bij doen.

Terima kasih banyak ( heel hartelijk dank ) aan u, pleegouders, donateurs en
sponsors. Ook grote dank aan alle oud bestuursleden en vrijwilligers van de
afgelopen 40 jaar.
Rita Allart, Henk van der Veen, Richard Taman en Willeke van der Pouw
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Er is er een jarig…..
Dan volgt vaak de onvermijdelijke vraag wat je graag zou willen hebben voor
jouw verjaardag…
Met dit jubileum hebben wij ons zelf een mooie
droom bedacht als kado, en die is eigenlijk zeer eenvoudig. Wij willen graag nog
meer kinderen een kans geven op een betere toekomst. Met onderwijs voor
hen zodat zij met een diploma op zak een succesvollere start maken op de
arbeidsmarkt . Wilt u ons daarbij helpen?

Als u hen die kans wilt
geven dan zou dat een
heel fantastisch kado zijn
voor ons als 40 jarige
stichting.

aanmeldingsbon

Deze kinderen zijn voorbeelden van kinderen die
graag uw hulp zouden
willen om te studeren.
Kijk ook op onze site:
Meisje 9 jaar 3e kl. Lagere S.
Jongen 7 jaar 1e kl. Lagere S.
www.kartini.info
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Stichting kartini
Voor kinderhulp in Indonesië

Stichting Kartini
Postbus 28
1610 AA Bovenkarspel
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