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Van de vice voorzitter      Björn Knehans 

Beste lieve leden, 
 
Met trots mag ik deze voorjaarseditie van de Berita inleiden, deze is weer   
helemaal in full colour. We hebben over de nieuwe lay-out ontzettend veel 
positieve en lieve reacties mogen ontvangen. Daar waren wij heel erg blij mee 
want u zult begrijpen dat er erg veel uurtjes in gaat zitten om een Berita te 
maken. Maar dat doen we graag voor u en onze “anaks”.  Bedankt redactie 
voor deze nieuwe Berita! 

 
Wat gaat de tijd toch snel als je de nieuwste 
foto’s van de anaks ziet nietwaar?  
Zo gaan de oudere kinderen al naar Senior 
High School, studeren ze ijverig en groeien ze 
op tot mooie, lieve mensen. De kleuters van 
toen zijn inmiddels mooie pubers geworden. 
 
Als ik terug denk aan mijn eerste ontmoeting 
met Vereniging Smaragd dan is dat ook     

alweer meer dan 10 jaar geleden. Via Bob d’Amingo kwam ik weer in contact 
met zijn moeder Judith. En wat er daarna gebeurde is inmiddels geschiedenis. 
Zo ben je “gewoon” lid en zo mag ik dit voorwoord schrijven.  
 
Er is nog veel, heel veel te doen in het tehuis. 
De mensen die een bezoek  hebben gebracht 
aan het tehuis, weten waarover ik het heb.   
De behoefte om dingen te veranderen, de  
cultuur, de normen en waarden verschillen 
nog steeds enorm met wat wij gewend zijn in 
Nederland.  En vernieuwingen en de wil om 
dingen te veranderen gaat traag, soms te 
traag in mijn ogen.  
Daarom zijn wij ook erg blij met onze nieuwe contactpersoon Fraulein Ellen. 
Ellen en haar man Nico zijn van een andere generatie, zijn toekomst gericht. 
Daardoor is er erg veel vertrouwen in hen om veranderingen aan te brengen.  
 
De sponsorouders zijn al door het bestuur geïnformeerd over het volgende;  
Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van het project Kasih 
Karunia en de kinderen, maar ook in de vorming van een betere organisatie, 
nieuw beleid en professionalisering van de vereniging. Er breekt een nieuwe 
periode aan en wij achten de tijd rijp om de eerste stappen te gaan zetten 
met de informatie voorziening van de sponsorouders.  
 
Het bestuur heeft besloten de functie van projectcoördinator te laten verval-
len en dit grotendeels op te vangen binnen het bestuur met ondersteuning 
van Fraulein Ellen van het kindertehuis. Tijdens het werkbezoek van  
afgelopen zomer is gewerkt aan een nieuwe opzet van de rapportage en de  



 

          

inhoud daarvan. De nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die ons via    
internet ter beschikking staan, biedt ons de mogelijkheid de communicatie 
naar de sponsorouders zowel rechtstreeks als via onze social media te gaan 
doen. 
 
Vanaf februari 2014 heeft Juul Beltman als projectcoördinator alle sponsor-
ouders geïnformeerd over het wel en wee van hun sponsorkind. Zij heeft dit 
zeer gemotiveerd en met hart voor de kinderen gedaan.  
Juul heeft zich altijd sterk gemaakt voor het kindertehuis Kasih Karunia en 
veel voor de kinderen betekend. Daar zijn wij haar bijzonder dankbaar voor. 
In goed onderling   overleg is besloten dat Juul per februari 2017 stopt met de 
invulling van haar functie. Wij wensen Juul al het goede voor de toekomst toe. 

 
 
Wat ook nieuw is, is dat we een       
digitale verjaardagskaart sturen aan 
de kinderen die die maand jarig zijn 
geweest.  
Wat zijn de kinderen blij met deze 
extra aandacht uit “Negeri Belanda” 
op hun speciale verjaardag!   
 

 
Lieve mensen, het bestuur hoort vaak dat er behoefte is aan een                   
bijeenkomst / selamatan voor leden en sponsorouders. Het bestuur heeft het 
er vaak over en piekert zich suf wat te doen.  
We hebben dit namelijk al eerder geprobeerd, maar het animo en de         
aanmelding was toen erg laag. Uiteraard is een eigen bijdrage noodzakelijk, 
we zijn tenslotte een vrijwilligersvereniging.  
 
Maar wij vergeten u niet hoor. Wij zijn voornemens om dit jaar, om te          
beginnen, een Sponsorouderdag te organiseren.  
Heeft u hier ook behoefte aan, wilt u andere sponsorouders ontmoeten, heeft 
u creatieve ideeën of wilt u helpen met het         
organiseren van deze dag, laat u het dan weten?  
 
Dat kan via ellen.ypma@verenigingsmaragd.nl 
of  
bjorn.knehans@verenigingsmaragd.nl.  
 
Bij voldoende animo willen we dit graag voor onze 
sponsorouders organiseren.   
 
Maar geniet u eerst van deze nieuwe Berita.  
Een prima gelegenheid om de Berita in het      
heerlijke lente of zomerzonnetje te lezen. 
 
 
Terima kasih atas dukungan Anda! Sampai jumpa.    

         3 

Björn is vice-voorzitter. 
Daarnaast is hij lid van de 

sponsorcommissie en   

BJÖRN KNEHANS 
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Redactioneel      André & Bryan Markus 

Beste lezers van de Berita, 
 
Wat gaat de tijd toch snel! De voorjaarseditie van deze Berita ligt voor u en 
het lijkt wel of het slechts een maand geleden was toen de speciale editie 
2016 uitkwam. Een editie die, gezien de vele leuk reacties, zeer gewaardeerd 
werd. Dank hiervoor, dit motiveert ons extra! 
 
Nu, 5 maanden verder, brengen wij de Berita wederom uit in full colour met 
nieuws over de gebeurtenissen binnen onze Vereniging Smaragd en hoe het 
onze anaks in Kasih Karunia vergaat.  
De rubriek kabartjes (verhalen van de kinderen) is weer terug en nieuw zijn de 
rubrieken Leden en sponsorouders aan het woord.  
 
Deze keer heeft Björn Knehans, op verzoek van onze voorzitter Judith Smith,  
het voorwoord ingebracht en gecombineerd met zijn eigen vaste deel.  
   
Komende maanden is het vakantietijd, velen zullen op reis gaan. Misschien 
wel naar Indonesië en hopelijk dan ook naar het kindertehuis.  Mocht u daar 
komen, laat het ons van te voren weten, dan kunnen we misschien iets af-
spreken voor de volgende Berita! 
 
Op pagina 1 kunt u in de inhoudsopgave de onderwerpen van deze editie  
vinden, wel zo makkelijk. En het zijn er weer veel, de Berita staat weer vol met 
verhalen wetenswaardigheden en mooie foto’s. Veel leesplezier!  
 
Wij danken allen die een bijdrage leverden aan deze Berita. 
 
Namens de redactie: een fijne en vooral zonnige vakantie toegewenst! 
 

Bryan is coördinator online, 
draagt  zorg voor de visuele 

uitingen en huisstijl. Tevens is 
hij redactielid .  

BRYAN MARKUS 

André is penningmeester en 
coördinator PR en media. 

Daarnaast is hij redactielid .  

ANDRÉ MARKUS 

Leuke verhalen over uw 
sponsorkind?  
Wilt u uw  reiservaringen 
met ons delen?  
Plannen om een sponsor-
activiteit voor de kinderen 
van Kasih Karunia te gaan 
doen?  
 
Vertel het ons, wij maken  
er graag  nieuws van! 
 
Uw nieuwsbijdrage aan de 
Berita en de website is van 
harte welkom!          
 
Adverteerders zijn welkom!  
 
In het colofon staat ons 
contactadres.   



 

          

Berichten    leden, sponsorouders, donateurs

Nieuwe leden 
 
De volgende leden heten wij van harte welkom: 
 
 
 
 
 
 
Alle nieuwe leden bedankt voor uw aanmelding en bijdrage! 

Nieuwe Sponsorouders 
 
Liza heeft nieuwe sponsorouders!  
Edith en Erwin Kuiper hebben vanaf 01-01-2017 de sponsoring        
overgenomen van de vorige ouders. 
 
Sanny (Ani) heeft ook nieuwe sponsorouders! 
Irene en Ad van de Kamp namen vanaf 01-01-2017 de sponsoring       
over van de vorige ouder. 
 
Sayna (Ina) heeft ook nieuwe sponsorouders! 
Winny en Willem van den Berg namen vanaf 01-01-2017 de        
sponsoring over van de vorige ouder. 
 

Namens de anaks Liza, Sanny en Sayna danken wij de vorige ouders voor hun 
jarenlange steun!  
En uiteraard heten wij de nieuwe sponsorouders van harte welkom. Uw      
financiële bijdrage geeft deze anaks een betere toekomst. Dank! 

Familieberichten 
 
Lid en sponsorouder Dhr. Ad van de Kamp is aan zijn heup geopereerd.  
Mevr. Jacqueline Simon-Buiter, lid en sponsorouder, heeft vanwege een ziekte 
een stamceltransplantatie ondergaan.  
Mevr. Ellie Hutzezon, secretaris, lid en sponsorouder, is aan haar beide knieën 
geopereerd. 
Wij wensen allen van harte beterschap! 
 
Mevr. M. Koenen is 27-03-2016 overleden. Zij was lid vanaf 2007. 
Mevr. A.M. Veenendaal is overleden op 24-08-2016. Zij was lid vanaf 2014. 
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe. 
 
 
Uw familieberichten kunt u sturen aan de redactie of het secretariaat. 
redactie@verenigingsmaragd.nl 
Vereniging Smaragd, Wethouder Rijkeboerweg 32, 1161 NN Halfweg 

 
 
 
 
Mevr. Gertrud Fienig, Rijswijk 
Mevr. Edith Kuijper, Heiloo 
Mevr. E.H. Evelijn-Veere, Schagen 
Mevr. Jos van Twuijver-Leever, Alkmaar 
 
 

 
 
 
 
Mevr. Monique Hoveling, Amsterdam 
Dhr. Wouter Touw, Eindhoven 
Mevr. Vera Meijer-van der Hoek 
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Nieuwjaarsreceptie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezellige nieuwjaarsreceptie van vereniging Smaragd 
 
Gezelligheid stond voorop tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2017. Onder het 
genot van heerlijke zelf gemaakte hapjes werden herinneringen opgehaald en 
vooruitgekeken naar de zaken die ons te doen staan. 
 
André Markus wenste alle aanwezigen een gezond en gelukkig nieuwjaar. Hij 
bedankte de  genodigden voor hun komst en hun tomeloze inspanningen in 
het afgelopen jaar. Hij sprak de wens uit dat iedereen zich kon blijven inzetten 
voor de Vereniging en de kinderen van Kasih Karunia.  
 
Als altijd was ook dit jaar Karin Markus zeer gastvrij. In de gezellige huiselijke 
ambiance van Koffie bij Kaatje werd deze receptie wederom een succes, 
waarvoor onze dank! 
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Concept notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017 
 

1e versie – ter goedkeuring aan de ALV 2018  
Dit is het eerste concept van het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden kunnen op- en aan-

merkingen sturen naar de secretaris. Indien relevant, worden ze verwerkt in het tweede concept, dat op de 
Website en in de Berita zal worden gepubliceerd. 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 16 maart 2017 bij Koffie bij Kaatje te 
Halfweg 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Judith Smith, André Markus, Björn Knehans 
 
Aanwezige leden: Bryan Markus, Lyda Vernooij, Elly Kastermans, Thom de Vente, Everdien Tesselaar, Pleuni van 
Tuil, Hennie van Tuil, Rini Huizinga, Jaap Kok, Trix Faase, Peter Hardenberg, Sonja Hoffman, Rosa Huneker.   
  
Afwezig met kennisgeving, leden: Wim en May Glasius, Thea Assink-v.d. Heijden, Doris v. Drongelen, John en Toni 
Aarse, Maria Kerklaan, Anneke Eelman, Ron Verdonk, Jan Kooijman, Frans en Corrie ten Hoope, Jacqueline en 
Huub Simon, Ronald en Grace Antonio, Elly Risah, Gerdien de Lange, Jan Dietz, Edward Maitimo, Caroline 
Hompes, Caroline Engwerda, Hans en Lenie Bröcheler, Carla Lindeman, Cisca en Nico v.d. Waals, Rob en Nel 
van Neer, Wim Heinen, Wilma Koster Tuinenburg, Alexandra Visser, Gerhard Giese, Edith Kuiper, Annemarie v. 
Vliet, Ellen Ypma– de Vente, Peter en Rina Hoogkamer, C. Zurcher, Marty Niesing, Mieke Boeff, Anette Booiman 
en Nico groot, Helen Sue Triesschijn, Gina van Oostrom, L. Hendriks, Robert de Bruijn, Irene de Gast.  
 
Helaas is Ellie Hutzezon afwezig omdat zij aan haar 2e knie geopereerd is, wij 
wensen haar een spoedig herstel toe. Lyda Vernooij zal dit jaar de notulering 
verzorgen. 
 
1. Opening 
De voorzitter, Judith Smith, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 
aanwezigen hartelijk welkom.  
 
2. Vaststelling agenda, mededelingen, berichten van verhindering  
De agenda wordt vastgesteld, Lyda Vernooij meldt dat er 41 afmeldingen zijn. 
Zij zegt toe deze berichten mee te nemen in het verslag. 
 
3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 
Op de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2016 ( het 
eerste concept is gepubliceerd in de Berita van najaar 2016), zijn geen op of 
aanmerkingen gekomen.  Hiermede wordt het verslag vastgesteld en onder-
tekend door Judith en Björn.  
 
4. Financieel verslag 2016 en verslag kascontrolecommissie jaar 2016 
De penningmeester, André Markus, geeft een toelichting op de cijfers en     
balans van het jaarverslag 2016 zoals die tijdens de ALV wordt uitgereikt.  
Gelukkig is er in 2016 meer tijd geweest om te vergaderen het bestuur is 6 
keer bij elkaar geweest. 
Verder is er natuurlijk de gebruikelijke communicatie via e-mail, telefoon en 
WhatsApp van het bestuur. 
Er is een vraag over de bestemmingsreserve van het tehuis en Andre verteld 
dat dat komt omdat dit geld niet specifiek voor het onderhoud van het  

Van de secretaris            Ellie Hutzezon  
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gebouw is gebruikt er zijn o.a. uniformen van gekocht en andere nood-
zakelijke artikelen. Dat de overlopende activa hoog is heeft te maken met 
contributie van 2015 en 2016 die Smaragd pas in januari 2017 kon innen.  
Ook is er naast de bekende bankrekening een flexibel deposito die wordt  
gebruikt voor het beheer van de middelen omdat de rente bijzonder laag is. 
Wellicht dat er nog andere reserves kunnen worden opgebouwd voor         
bepaalde doelen , maar voorlopig volstaat het met deze reserves. Aan de  
verenigingsreserve is de winst van het afgelopen jaar toegevoegd. Ook de 
bestemmingsreserve voor de spaarpot van de anaks is behoorlijk toe-
genomen, dit is noodzakelijk omdat de anaks ouder worden. Met enkele 
sponsorouders die een betalingsachterstand hebben, is een regeling          
getroffen. 
 
Staat van baten en lasten van 2016: 
Aan de hand van de staat van baten en lasten geeft André een uitleg, ook ver-
teld hij dat Vereniging Smaragd de CBR status heeft gekregen. Door de ANBI 
status en CBR status is het mogelijk om fondsen te werven en daar heeft het 
bestuur zich voor ingespannen. De fondsenweving bestaat uit een deel alge-
mene en specifieke doelen. Hierin zit een bedrag van Child Right wat wij in 
2016 kregen en wat wij dit jaar ook weer hopen te ontvangen of anders begin 
2018. Helaas is het doel van de bijdrage van de verenigingsactiviteiten niet 
gehaald. Dit had te maken met minder activiteiten en weinig belangstelling 
voor de spinning competitie die hierdoor niet doorging. 
Ook was er in 2016 geen pakketzending vanuit Nederland.  
Het plan is om meer personeel te werven voor het tehuis maar hier zijn nog 
geen concrete plannen voor. Helaas was de rente opbrengst maar 92 euro 
maar wij willen geen risico's lopen. Gelukkig is er een positief resultaat van 
bijna 2900 euro en dit bedrag is toegevoegd aan de vereniging. 
 
Kascontrolecommissie boekjaar 2017: 
Jaap Kok en Peter Hardenberg hebben de boeken over 2016 gecontroleerd en 
in orde bevonden. De ledenvergadering dankt Jaap en Peter en verleent daar-
op het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. Het jaarverslag 
werd goedgekeurd. 
 
5. Begroting 2017 
De Vereniging gaat proberen door middel van netwerken en gebruik te      
maken van onze status om meer fondsen te werven. Samenwerken met    
andere goede doelen kost geld maar levert ook geld op. Hierdoor ontstaan 
meer o.a. kosten voor kantoor, automatisering en beveiliging van computers. 
In de begroting zijn kosten meegenomen voor twee keer per jaar een uitgave 
van de Berita in kleur, extra marketingkosten voor de website en social      
media, het onderhouden van de relatie met de grotere donateurs en        
sponsoren en de contributie CBF. 
 
André legt de begroting ter goedkeuring voor. De begroting wordt door de 
vergadering goedgekeurd. 
Het jaarverslag incl. begroting van de Vereniging, zoals uitgereikt tijdens de 
ALV wordt gepubliceerd op de website en is opvraagbaar bij de secretaris  
Ellie Hutzezon. 
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6. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2017 
Elly Kastermans en Peter Hardenberg zullen volgend jaar als kascontrole-
commissieleden optreden. Jaap Kok stelt zich beschikbaar als reserve.  
 
7. Bestuursverkiezing 
Er is een rooster m.b.t. de stand van zaken verkiezing van het bestuur. 
Björn Knehans, vice voorzitter, en Ellie Hutzezon-van Eeten, secretaris, zijn 
benoemd op 19-02-2014, hun jaar van aftreden is 2017, maar beide stellen 
zich weer beschikbaar. Aan de vergadering wordt gevraagd of iemand één 
van deze functies  ambieert? Niemand stelt zich beschikbaar zodat beide 
weer voor een nieuwe termijn van 3 jaar zijn benoemd. 
 
Was er eerst sprake van dat André Markus zich wilde terugtrekken, maar na 
bezoek aan het tehuis en het contact met onze anaks is hij helemaal om en 
penningmeester voor het leven volgens Judith.  
André onthoud zich wijselijk van stemming.............. Hij is hierdoor weer voor 
een termijn van 3 jaar penningmeester. 
 
8. Beleidsplan 2017-2020 
Het huidige beleidsplan liep af eind 2016 en daarom is aan de leden een 
nieuw plan voorgelegd via e-mail en de website. Tijdens de vergadering wor-
den nog enkele exemplaren uitgereikt en inhoudelijk doorgenomen. 
André geeft een globale toelichting.  
Dit plan is uitgebreider dan het vorige en sluit aan op zowel de eisen van de 
ANBI als het CBF. Als Vereniging Smaragd wil blijven concurreren met andere 
geode doelen, dan zal zal het zich moeten professionaliseren. De organisatie 
moet beter ingericht worden evenals de fondsenwerving.  
Na het werkbezoek van André en Björn is er een beleidsplan gemaakt, hier is 
ook besloten dat het contact met het tehuis via Fraulein Ellen gaat lopen en 
na overleg is besloten de functie van Coördinator met de sponsorouders te 
laten vervallen.  
 
Judith legt het beleidsplan ter goedkeuring voor. Het beleidsplan wordt door 
de vergadering goedgekeurd. 
 
9. Informatie over Verenigingsactiviteiten 
Helaas kon de coördinator van de Verenigingsactiviteiten niet aanwezig zijn. 
Ellen Ypma-de Vente heeft het bestuur over het éé en ander geïnformeerd en 
daarom geeft Björn Knehans een korte toelichting. 
Er zijn tot op heden nog geen activiteiten gepland maar de komende periode 
wordt dit besproken. Gedacht wordt aan een sponsorouderdag en andere 
fondsenwervende acties. Het is niet makkelijk om activiteiten te organiseren, 
het vraagt veel tijd van vrijwilligers maar we gaan zeker iets plannen. Wordt 
vervolgd! 
 
10. Informatie over Kasih Karunia 
Aan het tehuis zal behoorlijk wat onderhoud gepleegd moeten worden en het 
werkbezoek van André en Björn is bijzonder nuttig gebleken, er zijn contacten 
gelegd via de heer Untung (hoofd van de Stichting van de school van de     
kinderen) met een aannemer.  
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Op het dak liggen asbest platen die er niet best aan toe zijn, de keukens moe-
ten verbeterd worden. Belangrijk is dat er een septictank komt en de           
elektriciteit moet beter worden aangelegd. Alles is gedocumenteerd en        
gefotografeerd en Jojok is aangetrokken als coördinator/architect. Alles ligt 
vast en het bestek wordt uitgewerkt zodat elk detail goed is omschreven. Het 
bestek moet nog vertaald worden naar het Engels. 
Ook op het gebied van sport en spel word er samengewerkt met de school , 
basketbal is favoriet en word door veel kinderen beoefend, Vooral Vito,   
Marssandra en Loïs zijn er goed in. Via sponsoring staat er nu een echte bas-
ketbalpaal in het tehuis. Tijdens het werkbezoek is ook nieuw sportmateriaal 
zoals sportschoenen, basketballen, badmintonrackets en tafeltennistafel spul-
len gekocht. 
 
11.  Rondvraag 
Er waren geen vragen bij de rondvraag.  
Thom de Vente bedankte het bestuur voor het vele werk dat is verzet. 
 
12.  Sluiting 
Judith dankt Lyda voor haar notuleerwerk en een ieder hartelijk voor zijn aan-
wezigheid en sluit de vergadering om 23.00 uur 
 
Na afloop van de vergadering presenteert Björn Knehans  een filmpje van de 
van de bezoeken aan het tehuis, zo waren we met z’n allen weer even in Kasih 
Karunia. De vergadering dankt Björn hartelijk. 
 
Algemene Ledenvergadering redelijk bezocht 
Deze Algemene Ledenvergadering was ondanks een kleinere opkomst, zeker 
effectief en geslaagd. Ook hadden de leden die niet konden komen de moeite 
genomen zich af te melden, hetgeen het bestuur erg helpt bij de planning van 
de ALV.  
Zo zijn er weer veel nieuwe ideeën tot stand gekomen en is er een beleid uit-
gezet van ongeveer drie jaar.  
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Ellie is secretaris van de 
vereniging en veel betrokken bij  

verenigingsactiviteiten voor 
kindertehuis Kasih Karunia. 

ELLIE HUTZEZON 

Wilt u stukken opvragen?  
 
Uiteraard stellen wij alle stukken ter beschikking. 
U kunt ons dit schriftelijk of telefonisch kenbaar 
maken. 
 
 
 
Contact secretaris 
 
Vereniging Smaragd 
Wethouder Rijkeboerweg 32 
1165 NN Halfweg 
Telefoon: 020-497 7587 
Email: info@verenigingsmaragd.nl 
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Uitnodiging ALV 

Financieel jaarverslag 2016 & begroting 2017 
 
Onderstaand treft u het beknopte financiële jaarverslag aan van vereniging 
Smaragd. Dit bestaat uit de balans 2016 (bezittingen en schulden), de staat 
van baten en lasten 2016 en de begroting voor 2017. Het uitgebreide jaar-
verslag is tijdens de Algemene Leden Vergadering uitgereikt en uitvoerig    
besproken. Mocht u specifieke vragen hebben dan beantwoorden wij deze 
graag. U kunt het jaarverslag ook op onze website bekijken en downloaden. 
Op verzoek zenden wij een gedrukt exemplaar toe per post tegen een          
vergoeding van € 10,00 (incl. uitwerkings-en verzendkosten.  
 

Van de penningmeester              André Markus 
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ANBI status 
 
Onze vereniging heeft de officiële status Algemeen 
Nut Beogende Instelling.  
Dit houdt in dat over uw donaties, schenkingen of 
legaat in een nalatenschap, onze vereniging geen 
belasting hoeft te betalen.  
Schenken aan vereniging Smaragd biedt u fiscaal 
voordeel.  
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?  
Raadpleeg uw notaris of neem contact op met ons 
op.  
 

 
Erkenning 
 
Als fondsenwervende instelling is vereniging 
Smaragd per 01-09-2016 officieel erkend als  
goede doelen organisatie in de categorie A.  
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft 
onze organisatie getoetst op alle criteria die voor 
de erkenningsregeling gelden. Dit betreft o.a. het 
gevoerde beleid, de gehanteerde richtlijnen en 
de financiële verslaggeving.  
De erkenningsovereenkomst verplicht tot         
naleving van het erkenningsreglement.  
Belanghebbenden geeft dit een extra zekerheid 
dat onze vereniging een transparant en            
gecontroleerd goed doel is. 
 

 
Donaties zijn van harte welkom! 
 
Vereniging Smaragd is afhankelijk van donaties, 
contributies en bijdragen in welke vorm dan ook. 
Via onze website gaat dat heel gemakkelijk.  
U kunt ook uw donatie overmaken: 
IBAN: NL25 ABNA 0491 7998 10 
Anoniem doneren? S.v.p. ‘anoniem’ vermelden. 
 
Uw vragen zijn van harte welkom! 
 
Tel. : 020 - 822 5257  
Email : info@verenigingsmaragd.nl 
Op onze website vindt u ook veel informatie: 
www.verenigingsmaragd.nl 

Van de penningmeester              André Markus 

André is penningmeester en 
coördinator PR en media. 

Daarnaast is hij redactielid .  

ANDRÉ MARKUS 



 

          

 
Donateur in beeld 
 
Vereniging Smaragd kan het goede werk niet doen zonder donateurs, leden, 
sponsorouders, sympathisanten en vrijwilligers. Daarom zullen wij voortaan 
een donateur in beeld brengen. 
 
Stichting ‘t Arm Kinderhuys  
 
Stichting ‘t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken van Breda,  
dat is de volledige naam van deze stichting. 
De doelstelling is het verlenen van steun en/of hulp in welke vorm dan ook 
aan minderjarige personen, die daaraan door welke omstandigheden ook 
behoefte hebben. Deze hulp of steun mag ook voortduren na het bereiken 
van de meerderjarigheid. Onder het verlenen van steun is begrepen het      
beschikbaar stellen van gebouwen aan rechtspersonen, welke een soortgelijk 
doel hebben.  
 
In de praktijk wordt de doelstelling van de Stichting ingevuld door giften en 
bijdragen aan kinderen, individueel of in groepen. Deze steunverlening wordt 
toegekend waarbij een zekere differentiatie van belang wordt geacht.  
De giften zijn in beginsel éénmalig en projectgericht. 
 
Na besluitvorming en toekenning door het College ontvangen de begiftigden 
een brief van bevestiging op basis waarvan de betaling plaatsvindt. Daarbij 
wordt tevens gevraagd om een verslaglegging van de besteding van het     
gedoneerde bedrag.  
 
Stichting ‘t Arm Kinderhuys ondersteunt Kasih Karunia 
 
St. ’t Arm Kinderhuys geeft financiële steun aan ons kindertehuis Kasih 
Karunia, hiervoor zijn wij hen bijzonder dankbaar!  
 
Hebt u interesse in dit goede doel? 
  
Telf. : niet beschikbaar 
Email : armkinderhuys@gmail.com 

Donateur in beeld 
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Verjaardagen kinderen Kasih Karunia 2017 

     

     

     

     

     

Adam 
20-10-’04 13 jr. 

Angel 
18-10-’06 11 jr. 

Chalvin 
06-09-’04 13 jr. 

Chapella 
11-11-’06 11 jr. 

Daniël 
03-10-’06 11 jr. 

Kevas 
02-01-’10 7 jr. 

Laluna 
02-05-’03 14 jr. 

Leon 
29-06-’08 9 jr. 

Liza 
19-03-’12 5 jr. 

Lois 
01-01-’02 15 jr. 

David 
14-01-’04 13 jr. 

Diane 
01-08-’05 12 jr. 

Elisabeth 
20-01-’02 15 jr. 

Emanuela 
31-03-’03 14 jr. 

Esther 
04-09-’03 14 jr. 

Eunike 
04-07-’00 17 jr. 

Eurika 
01-07-’00 17 jr. 

Febe 
10-02-’07 10 jr. 

Felix 
02-08-’04 13 jr. 

Happy 
30-12-’10 6 jr. 

Intan 
14-05-’06 11 jr. 

Jenifer 
30-05-’06 11 jr. 

Jesicha 
03-01-’02 15 jr. 

Joshua 
17-08-’03 14 jr. 

Judith 
27-07-’04 13 jr. 
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Lotus Nathalie 
12-12-’12 5 jr. 

Lukas 
07-04-’05 12 jr. 

Maria 
27-07-’06 11 jr. 

Marssandra 
28-08-’03 14 jr. 

Mathias 
25-11-’12 5 jr. 

Thereza 
14-05-’00 17 jr. 

Tomas 
27-01-’07 10 jr. 

Vanessa 
22-08-’04 13 jr. 

Vito 
23-01-’03 14 jr. 

Yohana 
06-07-’07 10 jr. 

Nava 
06-01-’05 12 jr. 

Oxxy 
15-01-’08 9 jr. 

Peter 
22-01-’11 6 jr. 

Philipus 
08-06-’09 7 jr. 

Rafa 
04-12-’09 8 jr. 

Rizya 
23-07-’07 10 jr. 

Rossa 
05-03-’08 9 jr. 

Sanny (Ani) 
29-03-’04 13 jr. 

Sarah 
29-04-’06 11 jr. 

Sayna (Ina) 
29-03-’04 13 jr. 

Senna 
30-06-’08 9 jr. 

Steven 
12-07-’02 15 jr. 

Susana 
19-02-’05 12 jr. 

Tabita 
12-08-’07 10 jr. 

Terios 
18-03-’07 10 jr. 
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 Verjaardagen verzorg(st)ers Kasih Karunia 2017 

    

    

Pak Timotius  
Budiono 

31-05-’64 53 jr. 

Ibu Sri Rahayu 
Budiono 

03-10-’67 49 jr. 

Ibu Fraulein Eleen 
Budiono 

16-11-’89 27 jr. 

Pak Nico  
Pastria 

18-06-’89 28 jr. 

Bu Mugimah (Mah) 
 

16-09-’63 53 jr. 

Bu Katinah (Nah) 
 

10-05-’66 51 jr. 

Bu Sunarsih (Sih) 
 

06-04-’63  54 jr. 

Mbak Riyati (Ti) 
 

15-04-’72  45 jr. 
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Kabartjes over de anaks / Verhaaltjes over de kinderen 
Door Björn Knehans 
 
Fraulein Ellen stuurt iedere maand informatie en foto’s van verschillende   
kinderen. Meestal gaat het over de schoolresultaten en hobby’s van het kind. 
Deze informatie wordt naar de sponsorouders gestuurd. Hieronder de       
informatie van de afgelopen maanden die wij van Fraulein Ellen hebben    
ontvangen en die naar de sponsorouders is gestuurd.  
Staat uw sponsorkind er niet bij, maar wilt u ook graag specifieke en recente 
informatie en van uw sponsorkind ontvangen, neemt u dan contact op via 
bjorn.knehans@verenigingsmaragd.nl 
 
Informatie ontvangen in Oktober 2016 
 
Lukas 
Lukas is nu 11 jaar en zit in klas 3 van Sekolah Da-
sar (basisschool). Hij houdt van badminton, basket-
bal en tafeltennis. Bijna elke dag speelt hij met zijn 
vrienden. Lukas is van Arabische afkomst en heeft 
een lieve glimlach. Een week geleden heeft hij het 
halfjaarlijkse examen op school afgerond. 
 
 

 
Sanny (Ani) 

Sanny is 12 jaar en zit in klas 6 Sekolah Dasar. Ze 
is samen met haar zusje Ina een tweeling en ze 

zijn altijd samen. Soms zijn ze moeilijk uit elkaar te 
halen. Binnenkort zit ze voor haar afstudeer-
opleiding voor school. In de afgelopen tijd is    

Sanny erg druk met extra bijlessen, met als doel 
zich voor te bereiden op het eindexamen. 

 
 

Sarah 
Sarah is een lief meisje, inmiddels 10 jaar en zit in 
klas 3 Sekolah Dasar. Ze houdt van poppen spelen 
of verstoppertje spelen met andere kinderen. Ze 
wordt vooral verwend door verzorgster Ibu Sih), 
want Ibu Sih verzorgt haar al sinds ze baby is.  
Op school krijgt Sarah extra les voor lezen en        
schrijven. 

Kabartjes over de anaks 



 

          

Informatie ontvangen in November 2016 
 
Thereza 
Thereza of we noemen haar Shasa. Ze is 16 jaar en 
is nu een Senior High School student in klas 10 en 
heeft een fijne jeugd achter zich. Ze wit naar de 
Middelbare Beroepsopleiding en heeft een grote 
focus op haar studie. Elke dag is ze bezig met de 
boekhouding van haar leraar. Ze is ook actief in 
scouting activiteiten op school. Haar hobby’s zijn 
lezen en zingen. 
 

 
Elisabeth 
Elisabeth is 14 jaar oud en zit in klas van de Junior 
High School. Ze is een vrolijk meisje en al een ech-
te tiener. Volgend jaar gaat ze naar de middelbare 
school. Ze doet het goed op school. Ze is elke zon-
dag actief met het kerkkoor. Ze heeft een hele 
mooie stem. En ze houdt ook van zwemmen. 
 
 
 

Laluna 
Laluna is nu een Junior High School student en zit 

in klas 7. Ze is nu 13 jaar en een mooie tiener     
geworden. Ze is ook actief met haar scouting-    

activiteiten op school. Haar hobby zijn het lezen 
van strips en basketballen. Ze is een kleine 

“tomboy” en soms erg ondeugend. 
 
 
 

Emanuela 
Emanuela is actief meisje en heel enthousiast met 
een nieuwe dingen. Ze is 13 jaar, erg nieuwsgierig 
en stelt veel vragen. Ze zit in klas 8 van de Junior 
High School. Dit weekend gaat ze op schoolreisje 
met klas 8 en 9 en zal een tempel op Midden-Java 
bezoeken en andere interessante plekken om 
haar kennis over geschiedenis te ontwikkelen.  
 
 

Intan 
Intan is 10 jaar en zou eigenlijk in de 4e klas van 

Sekolah Dasar moeten zitten, maar helaas mist ze 
een cijfer en is daarom blijven zitten. Elke middag 

krijgt ze haar extra lessen in het tehuis, om haar 
schoolprestaties te verbeteren.  

Haar hobby is spelen met poppen. 
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Jennifer 
Jennifer is 10 jaar. Net als Intan, zou Jennifer ook 
in de 4e klas moeten zitten, maar ook zij mistte 
een cijfer om verder te gaan. Zij volgt ook extra 
bijlessen in het tehuis om haar schoolprestaties te 
verbeteren. Ze is een gezellige prater en ze is altijd 
nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren. Ze houdt 
ervan om met poppen te spelen. 
 
 

 
Informatie ontvangen in December 2016 
 
 

Eurika 
Eurika is nu 16,  zit in klas 10 van de SMK en volgt 

een beroepsopleiding in boekhouding. Een maand 
geleden klaagde ze dat ze het schoolbord niet 

goed kon zien, waardoor het ongemakkelijk was 
om te leren. Haar ogen zijn gecontroleerd en haar 

ogen zijn minus 1 geworden. Er is een bril voor 
haar gekocht. Rika is nu dus een mooi meisje met 

een bril. Ze is ook erg blij om nu veel beter te zien. 
 

 
Leon 
Leon is 8 jaar en een vrolijk, spraakzaam en lief 
ventje. Hij  wilt altijd iets nieuws weten. Soms een 
beetje tè nieuwsgierig. Hij zit in klas 2 van Sekolah 
Dasar. Elke dag krijgt hij extra bijlessen om lees- 
en schrijfvaardigheden te verbeteren. Hij houdt 
van voetballen en verstoppertje spelen met zijn     
broertjes en vriendjes. 
 

 
Philipus 

Philipus is 7 jaar en een lief kind, maar best wel erg 
verwend. Als hij zijn zin niet krijgt, gaat hij huilen 
en net zo lang doorgaan totdat hij zijn zin krijgt. 

Een echt jochie dus. Hij houdt van knikkeren.  
Philipus zit in klas 1 van Sekolah Dasar en krijgt 

elke dag extra bijlessen van de leraren, om te leren 
lezen en schrijven. 

 
 
 

Kabartjes over de anaks, vervolg 



 

          

Senna  
Senna is een lief en mooi meisje, ze is 8 jaar. Haar 
spraak is zacht en rustig. Ze houdt ervan om met 
poppen te spelen en ze kookt ook graag met het  
spelletjes-keukenapparaat.  
Ze zit in de 2e klas van de Sekolah Dasar. Elke 
avond krijgt ze bijles om lezen en schrijven te    
verbeteren. 
 
 
 
Informatie ontvangen in Februari 2017 
 

 
Diane 

Diane is alweer 11 jaar en zit in de 4e klas van de 
lagere school. Ze is een lief meisje en ze lacht veel. 

Op school is ze heel ijverig en leergierig. Ze vindt 
het leuk om op een scooter te spelen. 

 
 
 
 
  

 
Felix 
Felix is al weer 12 jaar en zit in de 6e klas van de 
lage school Tunas Harapan in Pare. Tegenwoordig 
is Felix druk bezig met de voorbereidingen van de 
laatste school examens. Hij neemt hiervoor extra 
bijlessen voordat hij een junior high schoolstudent 
wordt. Als hij niet naar school gaat dan zie je hem 
graag op zijn fiets, dat is zijn grote hobby. 

 
 

 
Maria 

Maria is nu 10 jaar en zit op de 3e klas van de la-
gere school Tunas Harapan. Ze is een heel vrolijk 

meisje, praat graag en wil graag alles weten als ze 
iets nieuws ontdekt. Ze helpt de andere kinderen 
in het tehuis graag met bijv. het opruimen van de 

slaapkamers. Op school is ze heel ijverig en ze 
leert graag. 
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Rizya 
Rizya is al weer 9 jaar en zit in de 3e klas van de 
lagere school Tunas Harapan in Pare. Op school 
doet Rizya het goed en alle lessen volgt ze graag. 
Rizya is een vrolijk en lief meisje die graag de kat 
uit de boom kijkt.  
Ze speelt graag met poppen en haar speelgoed 
“keukentje” waar ze met haar vriendinnetjes   
heerlijke “gerechtjes” op maakt.  
 

 
 

Tabita 
Tabita is al weer 9 jaar en zit in de 3e klas van de 
lagere school. Ze is een    vrolijk en nieuwsgierig 

meisje. Ze praat graag en altijd in nieuwe  ding          
geïnteresseerd. Ze kijkt eerst de kat uit de boom 

voordat ze nieuwe vriendschappen aan gaat. Ze is 
heel ijverig op school en werkt heel netjes. Ze 

speelt graag met haar speelgoed “keukentje” en 
maakt de heerlijkste “gerechten”. 

 
 
Informatie ontvangen in Maart 2017  
 

 
Joshua 
Joshua is al weer 13 jaar en zit in de 2e klas 
van SMPK Yohanes Gabriel (Junior High School). 
Hij speelt graag basketbal en hij zit op de scouting. 
Zijn leraar nodigde hem vaak uit om deel te ne-
men aan scouting activiteiten in een andere stad 
om zijn skills te verbeteren zodat het Joshua meer   
onafhankelijk maakt. Dat deed hem erg goed.  
Drie keer per week speelt hij basketbal op school.  

Deze week heeft hij UTS (Exam Middle Test) waar hij hard voor leert.  
Hij doet de lieve groeten aan zijn sponsorouders. En hij hoopt dat u in goede 
gezondheid bent.”   
Sampai bertemu lagi / Met vriendelijke groeten, Joshua    

Kabartjes over de anaks, vervolg 



 

          

Liza 
Liza is inmiddels 4 jaar. 19 maart is haar verjaar-
dag en wordt ze 5. De tijd gaat snel en ze gaat 
straks alweer naar de kleuterschool. Ze heeft heel 
veel zin om naar school te gaan, want dan kan ze 
veel leren en spelen. Ze speelt nu vaak rond het 
tehuis met haar vriendinnetje Lotus. Haar andere 
grote vriend in haar berenpop. 
 
 

 
Vanessa 
Vanessa is inmiddels 12 jaar oud en zit in de 6e 
klas van  SDK Tunas Harpan (Lagere School). Dit 
jaar gaat ze naar de Yohanes Gabriel School 
(Junior High School) en daarom is ze erg druk met 
leren en krijgt ze bijles. Ze houdt heel erg van   
lezen. In haar vrije tijd leest ze graag stripboeken 
en fabels. Dat is goed, want het lezen van strip-
boeken bevordert haar interesse in het lezen in 
het algemeen. Vanessa houdt ook van fietsen. Een fietstochtje maken met 
andere kinderen doet ze dan ook graag.  
 
 
Informatie ontvangen in April 2017 
 

 
Chalvin 
Chalvin is alweer 12 jaar en zit in de 5e klas van de 
Elementary School. Hij is erg vrolijk, een grappen- 
maker. Hij houdt van basketballen en vliegeren. 
Als hij aan het vliegeren is vergeet hij wel eens om 
zijn huiswerk te maken, dan moeten anderen hem 
daaraan herinneren. Fraulein Ellen helpt hem 
vaak met zijn huiswerk. Chalvin zit twee dagen per 
week bij de scouting via de school, dat vindt hij 
erg leuk. 

 
 

Oxxy 
Oxxy is alweer 9 jaar en zit in de eerste klas van de 
Elementary School. Oxxy is een vrolijke jongen. Hij 

is veel aan het leren om lezen en rekenen te      
verbeteren. Oxxy is bijna elke avond te vinden op 

de “Panti” om te basketballen met de andere                     
jongens. Daarna helpt hij de andere kinderen met 

opruimen. Hij is onafhankelijk genoeg om zich 
staande te houden tussen de andere jongens. 
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Marssandra 
Marssandra is inmiddels 13 jaar oud en zit in de 
2e klas van SMPK Yohanes Gabriel (Junior High 
School). Sandra, zoals ze wordt genoemd, is een 
actieve en sportieve jonge dame. Ze houdt van 
basketbal en dansen. Ze speelt elke maandag, 
woensdag en donderdag basketbal met haar  
vrienden. Een week geleden deed haar club mee 
aan een Basketball Competitie. Haar team eindig-
de op een vierde plaats. Ze vond dat wel jammer, 

maar daarom gaat ze nog harder trainen en houdt ze de spirit erin om tot 
een nog beter resultaat te komen. Sandra heeft voor haar sponsorouder, Mrs 
Patricia, een brief geschreven. Ze hoopt dat u hier heel blij mee bent.  
Vandaag is ze erg druk bezig met haar UTS (Exam Middle Semester). Ze      
studeert hier hard voor, want ze wil natuurlijk slagen. Sandra is ook actief in 
het kerkkoor waar ze erg veel plezier aan beleefd. 
 

Kabartjes over de anaks, vervolg 

 



 

          
 

       27 

 



 

28 
 

 
´In 1996 kwam ik voor het eerst weer in aanraking met het land en zijn 
bewoners. Het vliegen boven Jakarta veroorzaakte veel emoties en het gaf 
mij het gevoel weer thuis te zijn. Iedereen ontving ons zo hartelijk, en was 
zo lief, dat het ondersteunen van een kind de mogelijkheid bood iets terug 
te doen.´ 
 
Sinds 2004 zijn jullie lid van de Vereniging, hoe is dat zo gekomen? 
In 1995 ging onze dochter Monique als stagiaire naar Indonesië. Zij had   
daarvoor enkele lessen Bahasa Indonesia gevolgd bij Anton van Deurzen,   
oprichter van Kleinschalige projecten Indonesië.  
Als afscheid gaf zij ons een "sponsordochter" cadeau, Desy. 
Desy hebben wij gesteund totdat zij in haar eigen onderhoud kon voorzien.  
 
Wij beloofden Monique haar in Indonesië (Solo) op te zoeken. Wij boekten in 
1995 een reis bij Smaragd reisorganisatie waardoor je automatisch lid werd 
van de Vereniging Smaragd Reizen. Na het uit elkaar gaan van Smaragd      
reizen en de Vereniging zijn wij sponsorouders geworden via de Vereniging 
Smaragd. 
 
Zouden jullie iets willen vertellen over de eigen gezinssituatie? 
Ons gezin bestaat uit zoon Robert en dochter Monique, beide inmiddels de 40 
gepasseerd.  
Robert is getrouwd met Joke en zij hebben twee jongetjes, Koen 12 jaar en 
Siebe 9 jaar. Zij wonen in Wageningen.  
 
Monique woont in Nijmegen en is single. Wij wonen sinds 1969 in Heeze, de 
Parel van Brabant, en zijn reeds vele jaren gepensioneerd. 

 
 
 
 

Leden aan het woord 

In deze rubriek maken we deze keer kennis met de 
leden Pleuni en Hennie van Tuil. 



 

          

Naast lid zijn jullie ook sponsorouder. Wat is de motivatie om dit te 
doen? 
Wij zijn er min of meer ingerold om sponsorouder te worden.  
Ons eerste sponsorkind was Desy. Daarna werd vanaf 1 februari 2005 tot 
eind februari 2012 werd Monicha onze sponsordochter. 
Elisabeth is onze huidige sponsordochter, haar steunen wij vanaf  
1 maart 2012. 
 
Doordat ik (Pleuni) als kind een aantal jaren (van 1947 tot 1953) in Indonesië 
gewoond heb ben ik erg betrokken gebleven bij het land.  
In 1996 kwam ik voor het eerst weer in aanraking met het land en zijn         
bewoners.  
Het vliegen boven Jakarta veroorzaakte veel emoties en het gaf mij het gevoel 
weer thuis te zijn. Iedereen ontving ons zo hartelijk, en was zo lief, dat het on-
dersteunen van een kind de mogelijkheid bood iets terug te doen. 
 
Pare is ver weg, toch hebben jullie contact met Elisabeth. Hoe doen jullie 
dat?  
We proberen zoveel mogelijk contact te houden met Elisabeth door haar   
regelmatig een kaartje of een briefje te sturen. Ook houden we contact via e-
mail maar dat is niet altijd gemakkelijk.  
Elisabeth schrijft nl. nog geen goed Engels en heeft hulp nodig. Frau Ellen 
helpt haar daar zo nu en dan bij. Het blijft echter op afstand. 
 
Het tehuis hebben jullie nog niet kunnen bezoeken, zou dit er ooit nog 
van komen? 
Jammer genoeg zijn wij niet in de gelegenheid geweest naar Kasih Karunia te 
gaan. De wens om het kindertehuis en onze sponsordochter te bezoeken is er 
zeker wel. Maar helaas hebben we nu door gezondheidsproblemen niet meer 
de mogelijkheid om dit te doen. 
 
Jullie maken verschil in het leven van de kinderen. Wat zouden jullie nog 
wensen voor hen?  
Dat zij door de steun van de Vereniging Smaragd en onze bescheiden            
bijdragen, zich een goede plaats in de maatschappij kunnen verwerven. 
 
Betrokken zijn bij het Verenigingsleven, dat is jullie niet onbekend. Heb-
ben jullie nog suggesties? 
Doordat veel leden verspreid over Nederland wonen, lijkt het ons erg moeilijk 
gezamenlijk iets te organiseren. Niet iedereen is in de gelegenheid om       
zelfstandig actie te ondernemen.  
 
In ons geval blijft alleen de mogelijkheid over mensen te stimuleren lid of   
donateur van Vereniging Smaragd te worden, hetgeen met de vele goede 
doelen tot op heden nog niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. 
 
Verder denken wij dat jullie met het nieuwe beleidsplan op de goede weg zijn. 
 
 
 
Wil je ook je verhaal delen? Stuur dan een e-mail naar de redactie. 
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‘Zo hé, dat hakte er even in! Ik heb moeten huilen, niet omdat ik de         
kinderen als zielig zag, maar aan de blijdschap en dankbaarheid met al 
wat zij hebben en waar wij, en de Vereniging, mee aankwamen.’ 
 
Hoe ben je in contact gekomen met de Vereniging, sinds wanneer? 
Via Lida Vernooy. Twintig jaar kennen Erwin en Lida elkaar via de paarden. Als 
paardenarts en dat is uitgegroeid tot een vriendschap. Ik wilde een keer in 
mijn leven heel graag naar Indonesië en we wisten dat Lida bij de Vereniging 
zat. Ik heb gevraagd of ik een keer mee mocht met haar, dus naar Indonesië 
met de Vereniging. In 2016 was het zover. Vijf weken mee zonder mijn man. 
Het is een heel bijzondere reis geworden waar ik zo ontzettend dankbaar 
voor ben! Een levensles van vijf weken met ontzettende lieve mensen. Deze 
reis is een verrijking in mijn leven.  
 
Zou je iets willen vertellen over je eigen gezinssituatie en je werk? 
Ik ben getrouwd met Erwin van Gijtenbeek. Erwin is dierenarts en ik ben     
paraveterinair (zoiets als een hoofdverpleegkundige maar dan voor dieren). 
Samen hebben wij een dierenkliniek, Sterkliniek Any Animal, en een bedrijf 
wat voeding en kruiden supplementen ontwikkeld voor honden en katten, 
CarniVoer, beide gevestigd in Heiloo. In de kliniek werken wij regulier en  
complementair (alternatieve geneeswijze).  
Wij hebben samen 2+2 is 4 kinderen. Allen boven de 21 jaar en al zelfstandig 
wonend. Ons “gezin” bestaat nu uit een kleine roedel honden. Chinese naakt-
hond Eddie, Chinese naakthond Karel en de Border Collie Google.  
 
Sinds kort ben je sponsorouder van Liza. Wat is je motivatie hiervoor? 
Delen en iets goed willen doen, wij doen dit al in onze dierenkliniek. Er zijn 
genoeg situaties dat wij tegen een zeer gereduceerd tarief of soms ook wel 
eens gratis ons werk doen. Puur omdat het lastig te verkroppen is dat geld 
bepalend kan zijn tussen leven, pijnlijden of zelfs dood gaan.  
Erwin en ik willen daarin enigszins de controle hebben, dat we zeker weten 
dat ons geld goed terecht komt. Geld in een collectebus stoppen geeft ons 
geen goed gevoel. En juist delen en helpen moet een goed gevoel geven met 
de juiste energie die het oplevert. 
 
Je hebt het tehuis bezocht, de omstandigheden gezien. Hoe heb je dat 
ervaren? 
Zo hé, dat hakte er even in! Ik heb moeten huilen, niet omdat ik de kinderen 
als zielig zag, maar aan de blijdschap en dankbaarheid met al wat zij hebben 
en waar wij, en de Vereniging, mee aankwamen. Heel relativerend. De luxe 
die wij zo normaal vinden zoals een keuken met alles erop en eraan om een 
voorbeeld te noemen. Het normaal vinden dat mijn ouders dolgelukkig waren  

Sponsorouders aan het woord 

In deze rubriek maken we deze keer kennis met de 
sponsorouders van Liza, Edith en Erwin Kuiper. 



 

          

toen ik geboren werd. Dat zij mij nog steeds op een voetstuk zetten, dat dit-
zelfde zich herhaald met mijn eigen kinderen. En dan realiseren dat kinderen 
in ‘t tehuis, hoe welkom ze daar ook zijn, niet welkom waren bij hun geboorte. 
Maar wat heb ik genoten. Ik ben niet zo van de kinderen, heb meer met     
dieren ;-) maar alle kinderen in het tehuis gaven mij zo blij gevoel. Genieten 
van die leuke kinderdingen zoals touwtje springen, waterballonen gevecht, 
zak lopen op zijn Indonesisch enz. Ik heb in jaren niet zo krom gelegen van 
het lachen. En dan ‘t schoolreisjes gevoel weer eens mogen meemaken op 49 
jarige leeftijd. Echt waar, wat een cadeau was dat!  
En het eten was verrukkelijk! Zo schrijvende mis ik het heel erg. Zat er maar 
niet zoveel kilometers afstand tussen……….. 
 
Internet maakt afstanden klein. Volg je via social media Kasih Karunia?  
Sinds mijn reis heb ik er een hoop vrienden bij op Facebook. En dat groeit nog 
steeds. Het is jammer dat ik geen Bahasa spreek, lees en schrijven kan. En de 
vertaling werkt totaal niet. Gelukkig kunnen de oudere kinderen ook Engels, 
dat communiceert een stuk makkelijker. Dus ja, ik kan op deze manier de   
oudere kinderen volgen. En het lijkt mij onwijs leuk als Liza te zijner tijd ook 
via Facebook vrienden gaat worden en met ons kan communiceren.  
 
Je maakt door je steun verschil in het leven van Liza. Hoe zie je haar   
toekomst?  
Erwin en ik willen haar graag gelukkig zien! We hopen dat door onze bijdrage 
er minder stress in haar leven hoeft te komen. Liza is net vijf dus er valt nog 
weinig te zeggen hoe zij zich gaat ontwikkelen. Daarbij zijn wij net sinds dit 
jaar sponsorouders. We weten nog niet veel over haar en dat moet gewoon 
groeien in de loop van de tijd. Stel dat ze later steun nodig heeft qua kennis 
dan zullen en kunnen wij dat aan haar geven.  
 
Je kunt op verschillende manieren betrokken blijven. Wat zou je graag 
zien? 
Ik kan hier nu nog geen goed antwoord op geven. Daar zijn Erwin en ik nog 
tekort betrokken bij de Vereniging. Ik houd van lekker eten en van koken dus 
als daar hulp bij nodig is dan hou ik mij aanbevolen.  
Het enige antwoord dat ik uit ervaring kan geven is; bij een volgende reis naar 
het kindertehuis zou 
ik er graag bij willen 
zijn als sponsorouder.  
Want eerlijk gezegd 
voelt dat nog mooier 
en beter dan als     
bezoeker.  
“Wij zijn nu toch een  
beetje familie van  
elkaar” toch? 
 
 
 
 
Wil je ook je verhaal delen? 
Stuur dan een e-mail naar 
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Renovatie en onderhoud gebouwen Kasih Karunia 
Door André Markus 
 
Zoals al eerder geschreven stond het werkbezoek in 2016 van Björn Knehans 
en mijzelf vooral in het teken van het project renovatie en onderhoud van de 
beide kindertehuizen van Kasih Karunia. 
  
Dat er veel te doen is weet iedereen en ook wij popelen om eindelijk eens de 
plannen om te zetten in aanvang van de werkzaamheden. Maar het vraagt 
erg veel voorbereiding en bijzonder veel geduld.  
Het bestuur en de leden van de Vereniging willen absoluut voorkomen dat er 
te haastig gehandeld wordt en fouten gemaakt worden. Alles zal gedurende 
het project volgens bestek, budget, veiligheid– en milieuvoorschriften, en 
tijdsplanning moeten worden uitgevoerd. 
 
Met name het plan van aanpak, het schrijven van het bestek, vinden van de 
informatie en foto’s over de te gebruiken bouwmaterialen en installaties, de 
begroting opstellen, prijsonderzoek, het vertalen, en het inlezen in technische 
zaken en aspecten m.b.t. de renovatie en verbouwing vergen veel tijd. 
Het moet 100% goed op papier staan want de bouwzaken en het maken van       
afspraken gaan totaal anders in Indonesië. 
 
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de huidige voorziening (middelen) die 
is getroffen voor het project niet voldoende is om het geheel te realiseren. 
Er is meer geld nodig om te komen tot uitbesteding van het gehele project, 
d.w.z. voor beide tehuizen, jongens en meisjes. 
Leden en donateurs hebben financieel veel bijgedragen. De complexheid van 
project is groot. Het gaat niet om enkele reparaties maar vooral om grote  
veranderingen in de bouwstructuur van de kindertehuizen. 
 
De renovatie die noodzakelijk is werd vastgelegd evenals de bestemming die 
de ruimtes moeten krijgen. Ook de (her)indeling en het realiseren daarvan 
leert ons des te meer dat het plan van aanpak zich moet richten op elk       
afzonderlijk tehuis. 
Eerst zal het jongenstehuis worden aangepakt. Dit heeft de hoogste prioriteit 
en geeft tevens meer mogelijkheden om efficiënter met alle ruimtes om te 
gaan en zo de faciliteiten voor jongens en meisjes te verbeteren. Pas daarna 
zal het meisjestehuis ingepland worden. 
 
In Indonesië is structureel onderhoud totaal geen prioriteit. Duurzaamheid, 
milieu en veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Hier valt nog veel te doen 
op het gebied van onderwijs en regelgeving. 

Projecten in uitvoering 



 

          

Uitvoering van deelreparaties bieden geen oplossing maar is het bestrijden 
van symptomen. Het wegnemen van de oorzaken biedt op langere termijn 
duurzaamheid en dat is onze focus. 
 
Het telkens oplappen en met pappen en nathouden de zaken afdoen is nu 
voorbij. Op de lange termijn zullen ook veel kinderen hier gaan verblijven en 
kunnen we geen bouwval accepteren. 
 
Beide kindertehuizen zijn eigendom van Pak Tius en zijn familie. Dit betekent 
dat ook dit een rol speelt en in de plannen en afspraken betrokken wordt. 
Tenslotte willen wij zekerheden voor de toekomst en niets aan het toeval over 
laten. Ook na Pak Tius en Ibu Sri is er bestaansrecht voor Kasih Karunia. 
 
In de volgende Berita zullen wij uitgebreider terugkomen op de voortgang en 
de plannen. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer wij het tehuis 
weer zullen bezoeken en om de tafel gaan met alle betrokken. Eerst moet het 
bestek af zijn en voor alle betrokkenen duidelijk zijn, pas daarna kunnen we 
gaan onderhandelen en alles in een overeenkomst vastleggen via de notaris. 
 
Wordt vervolgd! 
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 Hulpgoederen  
 naar Pare 

 
 
 

Kritische beoordeling hulpgoederen  
 
Jaarlijks gaan hulpgoederen naar het 
kindertehuis, hiervoor zijn wij alle gulle 
gevers dankbaar. 
De kosten voor het containertransport 
worden elk jaar hoger. Daarom zal de 
Vereniging erg kritisch moeten zijn bij 
de acceptatie van de aangeboden 
hulpgoederen. Sommige goederen zijn 
nl. lokaal zeer goedkoop.  
 
De voorkeur gaat uit naar compacte 
goederen die in Indonesië duur en/of 
slecht beschikbaar zijn. Bijv. tand-
pasta, tandenborstels, zeep, shampo, 
tondeuses, slippers, sportschoenen, 
mobieltjes, computers, schooltassen 
en schoolmaterialen.  
Heeft u ook goederen beschikbaar? 
Laat het ons weten via:  
info@verenigingsmaragd.nl 
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In de media  
 
Ook onze vereniging gaat met de tijd mee. Daar waar internet en social media 
voorkomt, trachten wij ons ook te presenteren. Ons communicatieplan van 
2013 was de basis voor de vernieuwing in onze huisstijl, foldermateriaal, de 
website en social media. Daarna is een begin gemaakt om op Facebook en 
Twitter ons te presenteren en nieuws onder de aandacht te brengen. In 2016 
is de nieuwe website online gebracht.  
 
Ontmoet ons digitaal 
 
Voor diegene die ons nog niet digitaal heeft ontmoet: 
   
   www.verenigingsmaragd.nl 
   
 
   Facebook.com/verenigingsmaragd 
 
 
   Twitter.com/smaragdberita 
 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
 
Uiteraard zitten we niet stil, wij blijven periodiek nieuwe updates uitbrengen 
en de website uitbreiden. Op de website is veel informatie te vinden en kan 
automatisch gedoneerd worden. Er wordt gewerkt aan een sponsorouder 
pagina met extra informatie over het kind. Met de leiding van het tehuis is 
overleg geweest zodat beter beeldmateriaal beschikbaar komt, deze zal dan 
zo actueel mogelijk geplaatst worden in de nieuwsberichten. 
De digitale nieuwsbrief staat in de steigers en zullen wij, zodra deze klaar is, 
aan u gaan mailen. 
 
Uw (e-mail)adres 
 
Uw (e-mail)adres is voor ons van groot belang. Mocht uw (e-mail)adres zijn    
gewijzigd, geeft u ons dit s.v.p. door via: info@verenigingsmaragd.nl  

IN DE MEDIA 
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De tweeling Sanny (Ani) en Sayna 
(Ina) als baby, wat een pracht! 
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TERUGBLIK IN BEELD 

De eerste anaks op een folder van de beginjaren 
van de Vereniging Smaragd. Herkent u ze? 

Dit anakje ligt heerlijk te slapen, 
niet wakker maken hoor! 

Het meisjestehuis in oude 
staat, het heeft inmiddels 
vele kleuren op de muren 
gehad! 

Deze foto’s zijn afkomstig van oud foldermateriaal 
dat door Vereniging Smaragd werd gebruikt. 
Ook toen werd alles in het werk gesteld fondsen te 
werven voor Kasih Karunia, het kindertehuis dat  
Judith Smith eind jaren negentig aandroeg als      
project om te ondersteunen door de Vereniging. 



 

38 
 

 
Books4life ondersteunt Kasih Karunia 

 
Books4life geeft financiële steun 
aan Kasih Karunia, hiervoor zijn wij 
hen bijzonder dankbaar!  
Zo hebben de anaks van het opge-
vangen kinderen weer een kans op 
een betere toekomst.  
 
Doel van de ondersteuning:  
Renovatie en onderhoud van het 
kindertehuis Kasih Karunia. 
 
 
 

Vereniging Smaragd was op zaterdag 28 januari 
uitgenodigd voor de uitreiking van donaties aan 
goede doelen door Books4Life uit Tilburg. Dit 
naar aanleiding van de door onze Vereniging 
ingediende aanvraag voor financiële steun voor 
ons project. 
Uit een groot aantal aanvragen werden wij tot 
onze grote verrassing uitgekozen en ontvingen 
een cheque ter waarde van € 1.300,00 ! 
Deze werd uitgereikt door de burgermeester 
van Tilburg Dhr. Peter Noordanus. 
 
Onze dank gaat uit naar Books4life en in het   
bijzonder naar de inzet en steun van Dhr. Tony 
Liem.  

 
 
Wat is Books4life? 
De slogan ‘Goed boek, goed doel’ 
zegt veel. Zij verkopen 2e hands 
boeken waarvan 90% besteed 
wordt aan goede doelen. 
De tweedehands boeken krijgen zo 
een hele goede bestemming! 
 
Wilt u meer weten over Books4life? 
www.books4life.nl 

Fondsen en ledenwerving 
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St. ’t Arm Kinderhuys doneert voor het renovatieproject  
 
23 mei jl. vernamen wij het goede nieuws. St. ‘t Arm Kinderhuys doneert onze 
Vereniging € 500,00 ! 
Wij zijn hen bijzonder dankbaar! Weer een extra ‘bouwsteen’ kan worden ge-
legd voor de realisatie van het renovatieproject van Kasih Karunia. 
 
De volledige naam van de stichting is St. ‘t Arm Kinderhuys en het Arme 
Weeshuys der Kercken van Breda. 
Zij verlenen van steun en/of hulp in welke vorm dan ook aan minderjarige 
personen, die daaraan door welke omstandigheden ook behoefte hebben.  
 
In de praktijk wordt de doelstelling van de Stichting ingevuld door giften en 
bijdragen aan kinderen, individueel of in groepen.  
 
Hebt u interesse in dit goede doel? 
  
Telf. : niet beschikbaar 
Email : armkinderhuys@gmail.com 
 
 
Tekening gemaakt door Angel in 2014 
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Van onze correspondent op Bali       Rob Griët 

Ziek zijn en beter worden op Bali 
 
Vorig jaar september werd ik op Bali geopereerd aan een linker knie die      
helemaal in de vernieling lag. De kniebanden waren gescheurd en naar later 
bleek waren ook de kruisbanden aan gruzelementen.  

 
Ik heb 4 maanden met een brace gelopen, daar-
na me voortbewogen met 2 krukken, sinds een 
maand loop ik weer zonder hulpstukken.  
Alhoewel de linkerknie nog niet helemaal te  
strekken is, kan ik me uitstekend voortbewegen 
zonder pijn of enig ander ongemak. 
Steeds weer werd ik overal geconfronteerd met 
de vraag: “Heb jij je hier op Bali laten opereren?” 
 

Daar kon duidelijk uit worden opgemaakt dat de meeste Nederlanders op 
Bali, op vakantie, overwinterend of zelfs zogenaamd wonend, bijzonder     
weinig vertrouwen hebben in de Balinese medische wereld. 
Ik ken hier gelukkig genoeg mensen die met allerlei blessures, aandoeningen 
en zelfs kanker worstelen die meer dan tevreden zijn met de medische         
behandelingen op Bali. 
 
Verzekeringen: 
Meer dan 90% van de Nederlanders, die zegt op Bali te wonen, verblijft hier 
alleen maar. Ze hebben in Nederland nog een woonadres (bij kinderen,      
familie of kennissen) om op die manier gebruik te kunnen blijven maken van 
de Nederlandse ziektekosten verzekeringen.  
Een addertje onder het gras is wel dat de Nederlandse verzekeringen eisen 
dat hun klanten iedere 8 maanden een tijdje in Nederland vertoeft. 
Natuurlijk is deze verzekeringseis te ontduiken, omdat medische kosten in 
Indonesië nu eenmaal zoveel goedkoper zijn dan in Nederland. Als men    
echter ziektekosten bij de verzekering blijft declareren zal men in Nederland 
al gauw door hebben dat men definitief op Bali vertoefd. 
 
We verzekeren ons daarom privé bij 2 Nederlandse verzekeringen, die ons in 
de maand met en zonder eigen risico bijna 600 Euro kosten. Een heel hoog 
bedrag, dat zeker, maar zoals ik nu zelf ondervonden heb, is en blijft het 
noodzakelijk dat je een ziektekostenverzekering hebt.  
  
Natuurlijk is het niet altijd 
koek en ei als je aan-
spraak doet op deze ver-
zekeringen maar over het 
algemeen ben ik heel  
tevreden geweest met de 
financiële afhandelingen. 
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Ziekenhuizen: 
Natuurlijk zijn er op Bali tientallen ziekenhuizen, 
die internationale en lokale patiënten kunnen 
helpen. Ga hier niet uit de doeken doen welke 
internationale ziekenhuizen mijn voorkeur  
hebben. Wel is het een feit dat er in alle gevallen 
nooit sprake is van wachttijden of ander oponthoud bij noodzakelijke                     
behandelingen. Ik kwam in eerste instantie op een maandag binnen en ging 
dinsdag al de eerste maal onder het mes.  
Wel zal men rekening moeten houden met enige vertraging bij operaties als er 
spraken is van Balinese heilige dagen zoals Nyepi, Galungun en Kuningan. 
Op dit soort van Balinese ceremonie dagen is het de gewoonte dat de hele     
familie samen komt in het dorp van afkomst.  
In mijn geval was er wat vertraging bij de grote operatie toen het personeel van 
de Operatie Kamer met Galungan in zijn geheel verlof had gekregen, om alleen 
in uiterste noodzaak opgeroepen te kunnen worden. 
 
Indonesische/Balinese artsen: 
Ook hier ga ik geen persoonlijke mening geven over de artsen op Bali. Het is wel 
zo dat deze artsen nooit alleen aan 1 ziekenhuis verbonden zijn. ’s Morgens 
praktijk in het ene ziekenhuis, ’s middags in een ander. Mijn orthopedisch       
chirurg was een gepensioneerd politie arts en had zijn opleiding in Duitsland      
gehad. Zo zijn er andere die in Australië, de Verenigde Staten en zelfs Nederland 
hun opleiding of hun specialisatie hebben gehad. 
 
Personeel/verzorging: 
Hier zal ik mijn mening wel uiten, want heb ook in Nederland de nodige ervaring 
bij opnames in ziekenhuizen. Zorg staat bij de Aziatische en zeker Indonesische 
vrouw hoog in het vaandel. De in totaal 2 weken dat ik in DenPasar in het       
ziekenhuis heb gelegen zullen me blijvend doen herinneren aan die lieftallige 
vrouwen de me zo verzorgd hebben. 
Ik heb nog de gelegenheid gehad om met 7 van deze dames naar een Indo    
muziekavond te gaan. Hierbij de foto van deze gelegenheid waar meerdere van 
hun oud patiënten ook aanwezig waren. 
Helaas waren er oud patiënte bij die deze vrouwen 
niets eens meer herkenden of wilden herkennen. 
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Rob Griët is woonachtig op Bali 
en lid van de vereniging. Hij 

heeft een vaste rubriek in de 
Berita en de website  

ROB GRIËT 
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Muziek op Spotify 
 
Indo Rock 
 
'Mama Papa Twist!' Voetjes van de 
vloer met muziek van de grootste   
klassiekers van de Indo Rock. Met The 
Crazy Rockers, The Hot Jumpers, The 
Javalins, The Black Dynamites en      
natuurlijk The Tielman Brothers.  
 
'Let's Have A Party!'  
 
Zoekopdracht: The very best of Indo Rock 
 
 
 
Marcell Siahaan 
 
Marcell Siahaan is een populaire Indonesische zanger en acteur die geboren 
is in Bandung (1977).  Hij is een grote ster in Indonesië. De achtergrond van 
Marcell is een mix van Batak, Nederlands, Ambonnees en Javaans. Zijn naam 
begon bekend te worden door het succesvolle nummer "Just Praising" met 
zangers Shanty.  

Marcell is de echtgenoot van een voormalig finalist Miss Singapore Universe 
2001 Rima Melati Adams. Marcell schrijft en zingt romantische softpop songs. 
 
Zoekopdracht: Marcell 

INDIË/INDONESIË OP HET WEB 



 

          

5 Indonesische biertjes voor als je sterren ziet van de Bintang  
 
Wie aan Indonesisch bier denkt, denkt aan Bintang-bier. Maar 
wist je dat Indonesië ook bier heeft dat geen Bintang is?  
Hier dan 5 andere biertjes uit Indonesië.  

 
1. Bali Hai (West-Java) 

Dit bier wordt gebrouwen op Java. Verkrijgbaar  
als ‘gewoon’ bier maar ook als weizener. 

 
2. Stark (Bali) 
Biologisch bier op zijn Belgisch op Bali.  
Zonder conserveringsmiddelen, verkrijgbaar als 
donker-, wit- en koolhydratenvrij-bier. 
 
 

 
3. Anker Bir (Jakarta) 

Even genoeg van Bintang: neem een Anker Bir.  
Als Bintang je Heineken is, dan is Anker je Jupi-

ler.  
 
4. Batavia Lager (Jakarta) 
Blond bier met een hang naar vroeger.  
Met een alcoholpercentage van 5,4% drinkt 
deze blonde rakker prima weg. 
 

 
5. Kuda Putih (Jakarta) 

Geen bokbier in Indonesië. Wel bier van het witte paard. 
 Hoewel het steigerende ros een stevig biertje doet vermoe-

den, moet Kudah Putih het doen met 4,5 procent.  
 
Lijst van bekende “Indische” BN-ers 
 
U kent ze vast wel. BN-ers met een Indische achtergrond.  
Artiesten als Anneke Grönloh, Wieteke van Dort, Willem Nijholt, Sandra     
Reemer en Yvonne Keuls. Maar er zijn tegenwoordig veel meer BN-ers met 
een Indische achtergrond, waarvan we het wellicht niet van weten.  
Ik noem er een paar op: Dinant Woesthoff (zanger van Kane), Sylvie Meis, 
voetballer John Heitinga, Georgina Verbaan, Xander de Buisonjé, Wouter    
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Thom Hoffman, Jamai Loman en Jesse Klaver (Marokkaanse vader/
Nederlands-Indische moeder). 
Wist u dat de overgrootvader van acteur Walemar Torenstra, Reinier Scherius, 
de Resident van Manado in 1851 was? Zijn assistent daar was Eduard Douwes 
Dekker. En “Indo” Sander van de Pavert, de maker van LuckyTV (DDWD)       
beklimt de bühne! Vanuit het Haagse Zuiderstrandtheater presenteert 
LuckyTV vanaf 24 april 2017 een hilarische en messcherpe theatershow: 
Lucky Live. Een televisieavond waar u niet voor thuis blijft!  
 
Lees meer op http://www.luckytv.nl/live/ 
Benieuwd naar nog meer BN-ers met een Indische achtergrond?  
Kijk voor de lijst op: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Lijst_van_bekende_Indische_Nederlanders_en_Nederlanders_van_Indisch-
Nederlandse_afkomst 
 
Expositie ‘Nieuw licht. Het Indisch impressionisme van Bleckmann’ 
 
Schilder Wilhelm Bleckmann (1853-1942) was een vernieuwer. Hij brengt als 
eerste het impressionisme naar Nederlands-Indië. Dit blijkt uit de overzichts-
tentoonstelling ‘Nieuw licht. Het Indisch impressionisme van Bleckmann’. 
Voor het eerst in ruim 45 jaar is een groot deel van Bleckmanns oeuvre bijeen 
en in gerestaureerde staat te zien: bijna 50 Indische landschappen, stadsge-
zichten en portretten tonen zijn ontwikkeling als schilder.  
 
Te zien tot en met 10 september in Museum Bronbeek in Arnhem. 
 
https://www.defensie.nl/actueel/activiteiten/2017/03/31/expositie-%E2%80%98nieuw-
licht.-het-indisch-impressionisme-van-bleckmann%E2%80%99  
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