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SCHOLARSHIP SPECIAL 
 
 

Couleur locale Indonesië 

 

De afgelopen maanden (mei & juni) hebben alle kinderen hun eindejaartoets of hun eindexamen gemaakt.  

 

Deze periode van de examens en de schooltoetsen moest dit jaar zorgvuldig worden gepland in verband met 

de Ramadan-tijd om te zorgen dat de prestaties van de kinderen niet zouden lijden onder de geeuwhonger of 

de hongerklop. Alle eindexamenuitslagen zijn natuurlijk al bekend gemaakt; we kunnen verheugd melden dat 

alle kinderen zijn geslaagd. De studieresultaten van de andere kinderen zijn ook al wel bekend bij hen, maar 

wij hebben ze nog niet allemaal; wel weten we dat alle kinderen over zijn naar de volgende klas. Het 

verzamelen van alle data op Java is wat vertraagd door de nasleep van Ramadan. Het is ook niet gemakkelijk 

om alle gegevens binnen te krijgen omdat direct na Ramadan de schoolvakanties zijn begonnen en veel 

kinderen met het gezin uit de stad zijn meegegaan op familiebezoek (één van de tradities bij Ramadan).  

 

Onze coördinator in Yogyakarta (Amaliah) is ook al weer druk met het nieuwe schooljaar. Er zijn 16 nieuwe 

leerlingen opgenomen in het programma en 12 kinderen stromen door naar een nieuwe middelbare school 

(van lagere school naar een Junior Highschool of van een Junior Highschool naar een Senior Highschool). In 

totaal krijgen in het schooljaar 2018-2019 honderd-één kinderen een scholarship via ons (= jullie).  

Onze support aan de kinderen van de kinderhuizen Widhya Asih in Singaraja en in Amlapura op Bali gaat het 

komende jaar ook weer door.  

  

Nieuwe studenten  

 

            
                     Setia                                              Eka                                           Mita 
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Wij zijn blij te kunnen melden dat er in Augustus drie kinderen uit de tehuizen van Widhya Asih door onze 

sponsors in de gelegenheid worden gesteld om te gaan studeren. Eén meisje (Eka uit het huis in Amlapura) 

verkast naar Singaraja om daar HBO-Economie te gaan doen. Dan zijn er in Singaraja twee jongeren die 

mogen studeren. Mita die de Lerarenopleiding gaat doen op de universiteit in Singaraja (ze zal op het 

Kinderhuis blijven wonen waardoor de staf een oogje in het zeil kan houden) en Setia die op kamers gaat 

wonen in Denpasar om daar economie te gaan studeren aan de Dyana Pura Universiteit; de staf zal het 

beheer over zijn studiegeld houden en er zal maandelijks contact zijn.   

 

Afstuderende studenten  

 

Van de 7 studenten op Bali staan er twee op het punt om af te studeren in het komende half jaar. Nyanyi 

die een Master doet in Marketing & Management en Lina die Diëtiek studeert. Beiden zitten ze nu diep in de 

boeken en schrijven hun thesis. Daarnaast is Lina bezig met laboratorium-research. Haar 

onderzoeksonderwerp is: smoothies, die het label van –gezond- aan zich geplakt hebben gekregen. Of dat 

gezien het suikerniveau (in Indonesië) terecht is, wordt door Lina onderzocht. 

 

       
                                             Lina                                                 Nyanyi  

  

Scholarshipmogelijkheden 

 

We vragen natuurlijk ook aan iedereen om na overweging vooral weer te besluiten om kinderen te steunen in 

hun schoolgang. Dat kan door een vrije gift of door deelname aan het scholarship-programma waarbij 

gekozen kan worden om een kind voor een bepaald schooltype te ondersteunen. Een scholarship is 70, 120 

of 185 euro per jaar per kind (resp. voor lagere school, junior highschool of senior highschool) 

 

We willen graag hierbij alle vaste en nieuwe sponsors bedanken die reeds hun bijdrage aan het scholarship-

programma hebben overgemaakt; dank aan een paar in het bijzonder: Karel Jan en zijn collega’s, René 

en zijn (schoon)familie en vriendenkring, Noortje, (Ma)Ria en Bpk Pok.  

 

    

Giften   

       

Giften zijn welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong Royong te Utrecht. Wij hebben 

een ANBI-status (onder Belastingdienst ‘s-Hertogenbosch) waardoor je de gift kan aftrekken van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor periodieke giften/schenkingen per notariële akte. 


