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Indonesië, here we come 
 

Het goede nieuws heeft zichzelf geschreven. Het omikron-virus lijkt gedegradeerd tot een 
voorjaars- en zomergriep. De meesten van ons halen opgelucht adem, sommigen likken hun 

wonden of denken “daar ben ik goed van afgekomen”. De deuren van restaurants zijn weer 
open, de maskers verdwenen. De angst lijkt ondergedoken te zijn en het is de hoop dat die 
vervliegt tot een herinnering. We kunnen weer reizen, de kinderen kunnen naar school, de 

jongeren naar de kroeg en een festival. Dat het zo blijven mag, mondiaal. In elk geval gaan 
wij eind augustus weer naar Yogyakarta op Java en naar Singaraja op Bali! 

 

Van het bestuur  

 

Recent hebben we ons 20-jarig bestaan gevierd. We hebben niet alleen teruggekeken op 
twintig jaar geschiedenis (waar we trots op kunnen zijn), maar ook gekeken naar hoe we er nu 

voor staan en wat er zal moeten gebeuren om over 5 jaar te kunnen zeggen “we hebben ons 
25 jarig jubileum gevierd”. Aan ons zal het niet liggen want Indonesië en de 

doelgroepen die wij bijstaan gaan ons aan het hart!!  
De hele wereld van ontwikkelingssamenwerking lijkt op de schop te gaan. Andere inzichten  en 
paradigma’s dringen zich op, geldstromen veranderen en sommigen drogen op. 

Armoedebestrijding en potentieel-ontwikkeling lijken te worden verdrongen door klimaat-
verandering en vluchtelingenstromen die de hoogste prioriteit hebben. En daar staan wij – een 

kleine club die affiniteit heeft met het ondersteunen van senioren en het bevorderen van 
onderwijstoegankelijkheid – te vissen in een poel met troebel water en een lage waterstand. 

Onze inkomsten van kleine/particuliere sponsors zijn over 2021 gelijk gebleven maar die van 
de grotere fondsen zijn flink afgenomen; afgelopen jaar hadden we een exploitatietekort 

van 18.000 euro. Aangezien we dit zagen aankomen hebben we vanaf juli 2021 de tering 
naar de nering gezet. Het effect daarvan zal pas aan het einde van dit jaar goed waargenomen 

kunnen worden.  
 

 Nieuws uit de Gordel van Smaragd  

 

Het meest gehoorde geluid is: we mogen weer naar school !! in de tweede week van mei zijn 
de meeste scholen weer gestart met wat ze noemen face-to-face-onderwijs. Elke student van 

ons heeft dit met toeters en bellen bij ons gemeld. Wat wil: je studeert en je kent je 
jaargenoten alleen van een door video vervormd gezicht. 
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Ook de kinderen van het kinderhuis in Singaraja bloeien weer op nu de teugels worden gevierd 
en het strenge regime en de lange quarantaine ten einde is gekomen. Iedereen zal de 

ontspanning tot in haar of zijn vezels gaan voelen    
           

 Lansia: het senioren-project 

 

In zes wijken van de stad Yogyakarta komen, sinds jaar en dag, maandelijks groepjes senioren 
samen die door ons zijn geselecteerd op grond van hun draagkracht (of beter: het ontbreken 

daarvan) om tijdens die bijeenkomst een medische controle te krijgen, medicijnen te 
ontvangen en tevens een pakket met basale voedingsmiddelen: zoals eieren, rijst, koffie/thee, 

ketjap, suiker, instant-mie. De artsen die meewerken doen dat belangeloos (krijgen alleen wat 
reisgeld), evenals een flinke groep vrijwilligers. Zo’n bijeenkomst is ook dé gelegenheid om 

samen wat fysieke oefeningen te doen (al dan niet zittend op een stoel) en natuurlijk als het 
even kan om samen te zingen. We hopen snel weer eens een outing voor de hele groep (150 

mensen) te kunnen organiseren. Door Corona is de groep twee en een half jaar niet samen een 
dagje uit geweest en het wordt echt weer tijd echt voor wat voor velen het jaarlijkse 

hoogtepunt was.  
 

  
 
 



3 

  ONDERWIJS  

 

In de nieuwsbrief van december 2021 schreven we hoopvol en enthousiast over het agrarisch 
MBO-project. We hebben zelfs een tweetal fondsen op het oog om dit project te financieren. 
Maar of het project ook echt van de grond gaat komen is verre van zeker. Ibu Amaliah (onze 

onderwijscoördinator) heeft duidelijke signalen van twijfel afgegeven. Ze geeft twee redenen 
aan: de onderwijsstaf van de school waar nu de pilot is, toont geen eigen initiatief en de 

leerlingen zijn geen hoogvliegers, hebben niet zo’n affiniteit met het vak dat ze het vuur uit 
hun sloffen lopen, noch de leergierigheid die past bij “potentials”. Als projecttrekker geeft 

Amaliah 200% maar haar motivatie en enthousiasme is blijkbaar niet besmettelijk (zo zegt ze 
zelf). Ze ziet de waardering die men tijdens de evaluaties zegt te hebben, niet terug in houding 

en gedrag.     

     
   

Dit betekent dat er waarschijnlijk HELAAS geen apart project gaat komen waarin wij (via 
Amaliah) aan dit onderwijsproject gaan bijdragen. Uiteraard blijven we vanuit het budget voor 

ons scholarship-project leerlingen van het reguliere agrarisch mbo-onderwijs ondersteunen die 
aan onze gebruikelijke criteria voldoen.  

 
Voor ons vaste scholarship-project kunnen we zeker nieuwe sponsors gebruiken! We steunen 

nog altijd 120 kinderen in Yogyakarta met de financiering van hun middelbaar onderwijs en 
op Bali (in Singaraja) ontvangt het kinderhuis Widhya Asih maandelijks voor de 60 kinderen 
ondersteuning voor hun onderwijs. Ook zijn er 6 studenten voor wie wij hun HBO (1x) of 

universitair onderwijs (5x) betalen (inclusief leef-en reisgeld).   
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Het kinderdagverblijf Rumah Kita, dat we meer dan 15 jaar geleden hebben opgezet 

moet na Corona een nieuwe start maken. De kinderen van twee jaar geleden zijn nu 
kleuterschoolkinderen geworden dus moet er een geheel nieuwe groep opgestart worden. Dat 

geldt natuurlijk ook voor alle andere kinderdagverblijven, dus in de “slag om de kinderen” 
worden allerlei middelen ingezet. Rumah Kita scoort zeer hoog als het over kwaliteit gaat 

maar dat is voor veel ouders geen doorslaggevend criterium meer: geld spreekt een directere 
taal. De afgelopen twee en een half jaar heeft Rumah Kita gedraaid op ons geld (terwijl het 

daarvoor self supporting was). Nu is er dan het moment van de waarheid: gaat het lukken om 
weer zelfstandig te zijn en als niet: wat doen wij dan?  

 

Dank aan sponsors  

 
Allereerst onze dank aan de sponsors die ons al jaren trouw steunen in onze missie om “iets te 

bij te dragen én te veroorzaken vanuit hart”. Dat motto heeft al jaren vele sponsors geprikkeld 
om de projecten te ondersteunen.   

De extra dank dit kwartaal gaat naar Kesuma die met de verkoop van bloemzaden een nieuwe 
sponsoractie heeft opgezet op haar school het Parcival College in Groningen.  

      

OPROEP: jullie zijn de beste ambassadeurs: vertel het je vrienden, vriendinnen, familie; 
stuur deze nieuwsbrief door en prikkel hen om het onderwijs van een leerling te ondersteunen 
of het levensonderhoud van een senior !!   

 

Sponsorkeuze  

       
• Je kunt een vrije gift doen of een keuze maken uit één van de specifieke, aan schooltype 

gebonden, scholarships: 70 euro, 140 euro of 220 euro per jaar per kind (resp. voor de 
basisschool, de junior highschool en de senior highschool/MBO) 

• Je kunt ook één of meerdere senior(en) steunen voor 10 euro per maand  
• Je donatie is van harte welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong 

Royong te Utrecht. 
 

Belastingen en notariële akte 

       

Wij hebben een ANBI-status (onder Belastingsdienst ‘s-Hertogenbosch) waardoor je de 
gift kan aftrekken van ‘de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor 

periodieke giften/schenkingen per notariële akte. 

 

             


