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Deze prominente ruimte kan uw advertentie worden. 
Ben u geïnteresseerd? 

De redactie verstrekt u graag alle informatie!

foto: Kindertehuis Kasih Karunia, december 2013)



1 

 

 

Van de voorzitter 
Judith Smith 
 
 
Beste lieve leden, 
 
Ruim een maand ben ik terug uit Indonesië en nog kost het mij veel moeite 
weer te wennen aan het ritme in Nederland. Dus mocht ik iets vergeten te 
melden, bij deze……’maaf’ (het spijt me).  
Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de afgelopen vakantieperiode ? 
 
Wat is er allemaal gebeurd, na de laatste Berita van december 2013 ?  
We hebben een Algemene Ledenvergadering gehad op 19 februari. Tijdens 
deze ALV namen we afscheid van Thom de Vente (vice-voorzitter), Trix Faase 
(redactie Berita) en Monique Faase (projectcoördinator). 
Elk afscheid doet pijn, maar gelukkig zullen zij Vereniging Smaragd blijven 
volgen via de website – www.verenigingsmaragd.nl – en op Facebook – face-
book.com/VerenigingSmaragd - . 
Heel erg bedankt voor jullie goede werk en tomeloze inzet, Thom, Trix en 
Monique  ! Ook namens alle ‘anaks’ (kinderen) in Pare, Indonesië. 
 
Hartelijk verwelkomen wij, Björn Knehans (vice-voorzitter), Monique Hoveling 
(redactie Berita) en Juul Beltman (projectcoördinator) die zich bereid hebben 
verklaard ons team te versterken.  
Ik wens hen veel succes en plezier toe in het vervullen van deze functies. 
 

(foto: v.l.n.r. Juul, Juud & Thom, Java juli 2014) 
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Van de voorzitter 
vervolg 
 
 
De weergoden waren ons op het Smaragd Feest op 14 juni helaas niet zo 
goedgezind als in de voorafgaande jaren. Waren er daarom niet zoveel be-
zoekers ??? Jammer, want vooral voor de kinderen was er heel veel te doen. 
Springkussens, kinderboerderij en diverse workshops. 
Het mocht de pret niet drukken ! Gezellige muziek klonk er door de boxen, 
‘Pondok Indah’ liet ons weer genieten van de meest smakelijke Indonesische 
gerechten en mooie demonstraties (als dans & pencak silat) grepen onze 
aandacht. Verder veel gezellige kraampjes en een schitterende prijzentafel 
voor de loterij ! 
Als rasechte optimisten geven we de moed niet op en kijken alweer uit naar 
het volgende feest in 2015, hopende op een spetterende opkomst. 
 
Op de ALV werd door de aanwezige leden besloten dat er regelmatig iemand 
van het bestuur ter controle naar Pare zal afreizen. Dit jaar werd ik uitverkoren ! 
Hoe mijn bezoek is verlopen ? Dit is te lezen in een apart hoofdstuk, “Bezoek 
aan Kasih Karunia” (pagina 14-18). 
 
Namens het bestuur van Vereniging Smaragd ‘terima kasih banyak’, heel veel 
dank, aan alle vrijwilligers, donateurs en sponsors.  
Wat zou onze vereniging zijn zonder jullie ? 
 
Sampai jumpa ! 
 
Judith Smith, voorzitter 
 
 
 
Ps. Hebben jullie opgemerkt dat de Berita een nieuw jasje heeft? Dit is het begin van een nieuw 
mediagebeuren van onze vereniging, blijf op de hoogte !!!!! 

 
(foto: Monique Hoveling, Smaragd Feestdag 2014)  
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Van de redactie 
Monique Hoveling 
 
 
Lieve lezers van de Berita, 
 
Traditioneel gezien staat de (Na-)Zomer uitgave van de Berita in het teken 
van de Smaragd Feestdag. Uiteraard treft u in dit nummer vele artikelen aan 
over deze gezellige Feestdag.  
De inhoudsopgave op pagina 48 geeft aan waar u deze artikelen, met de leuke 
foto’s erbij, kunt vinden. 
 
Maar ook kunt u in deze uitgave lezen over de meest recente bezoeken aan 
ons kindertehuis Kasih Karunia. De persoonlijke verslagen van onze voorzitter, 
projectcoördinator en Thom de Vente nemen u zo mee naar Indonesië. We 
kunnen lezen over de kinderen, over het wel & wee in het tehuis en over de 
vorderingen die inmiddels geboekt zijn. Het is goed om daarbij af en toe de 
Oosterse bril op te zetten en de humor ervan in te zien. 
 
Geniet u heerlijk van de vele interessante verhalen en de grappige foto’s. 
Laat u vooral inspireren tot een “Indisch” dagje uit of misschien tot het maken 
van Indische spekkoek.  
Er is weer veel tijd ingestoken om er een mooi (bewaar-)exemplaar van te 
maken. Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd ! 
 
Een zonnige nazomer toegewenst !                                                                           
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Nieuwe leden 
 
 
 
Hartelijk welkom heten wij onze nieuwe leden : 
 
 
Mw. M.H.W. Loomans, Leiden   Fam. C. Brand, Oud Ade 
Dhr. C.J. Koedijk, Uitgeest   Firma I. Spek, Leiderdorp 
Firma J. Aarse, Bloemendaal   Mw. I. Dranie, Almere 
Mw. J. Kat-Andries-Olivares, Benidorm Dhr. J. de Bijl, Oudkarspel 
Fam. M.E. Bouman, Hoogland   Dhr. F.H. Heyink, Halfweg 
Dhr. S.H. Beishuizen, Medemblik  Dhr. B. Laamers, Amsterdam 
Dhr. M. de Geus, Anna Paulowna  Mw. M. Krens-Gury, Breda 
Dhr. J. de Koning, Alkmaar   Dhr. R. Hoffman, Houten 
Dhr. G.D. Kooij, Groet    Mw. Th. Coops, Eindhoven 
Dhr. W. Neij , Andijk    Dhr. R. de Haan, Zandpol 
Dhr. R.P.H.M. Snijders, Anna-Paulowna Fam. Van Egmond , Leiderdorp 
Dhr. R.W.G. Verveer, Anna-Paulowna Mw. L.C.M. Kooter, Haarlem 
Mw. A.M. Veenendaal, Almere 
 
 
Familieberichten 
 
Mevrouw Myrthe den Haan, gefeliciteerd met uw 80-ste verjaardag. 
 
Echtpaar Rina & Peter Hoogkamer, gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijk. 
 
 

 
 

 
Mevrouw R. van Oyen-Hurkmans op 74-jarige leeftijd op 12 november 2013 
overleden. 
 
Mevrouw Elly Vloerbergh is op 74-jarige leeftijd op 14 maart jl. overleden. 
 
Sandra Nicole de Vente is op 4 mei jl. plotseling en geheel onverwacht       
overleden op 44-jarige leeftijd. 
 
Mevrouw Elizabeth Snelders (Palma) is overleden.  
 
Daisy Risah en haar man René zijn op 17 juli jl. omgekomen 
tijdens de vlucht MH17 naar Kuala Lumpur. 
 
Alle nabestaanden wensen wij heel veel sterkte toe. 
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Even voorstellen…… 
Juul Beltman, nieuwe projectcoördinator 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto : Juul met sponsordochter Nava, juli 2014) 
 
 
Mijn naam is Juul Beltman, al 63 jaar dochter van een Indische moeder geboren 
in Soerabaja, en een echte Hollandse KNIL-militair, aha….u snapt het ver-
band al. 
Op een vriendenfeestje in Hoevelaken 4 jaar geleden, kwam ik in contact met 
voorzitster Judith Smith. Toen zij over Smaragd begon, was ik meteen ver-
kocht. Mijn man Jos en ik zijn sindsdien  sponsorouders van Nava. Judith 
heeft al die tijd al aan me zitten trekken voor een (bestuurs-)functie binnen 
Smaragd en in februari van dit jaar ging ik voor de bijl: ik mag Monique Faase 
opvolgen als projectcoördinator en u voortaan van informatie voorzien over 
uw sponsorkind(eren). Om dit goed te kunnen doen besloot ik Judith te ver-
gezellen naar Kasih Karunia in juli jl. om Ibu Sri, Bapak Tius en natuurlijk de 
kinderen te leren kennen. Heb me in de boeken gestort om het Indonesisch 
enigszins onder de knie te krijgen en toog 5 juli naar Pare - Kediri. Het ver-
slag van deze reis vindt u hiernaast. 
In het dagelijks leven ben en voel ik me nog steeds moeder van twee pracht-
dochters (43 en 41 jaar), die al heel lang op eigen benen staan en ben ik wer-
kende echtgenote van Jos Beltman die sinds een jaar van zijn welverdiende 
pensioen aan het genieten is. Ik blijf nog graag werken als secretaresse van 
het departement Fysische Geografie van de faculteit Geowetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht  en heb ook nog tijd over om Spaans te doceren. 
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Van de projectcoördinator 
Juul Beltman 
Bezoek aan Kasih Karunia, 6 t/m 20 juli 2014 
 
Als kersverse projectcoördinator van Vereniging Smaragd ben ik in de geluk-
kige omstandigheid geweest een bezoek te brengen aan het kindertehuis (in 
het Bahasa Indonesia: panti  asuhan anak yatim piatu) Kasih Karunia in Pare 
– Kediri (Oost Java) dat door Bapak Tius en Ibu Sri wordt gerund, geholpen 
door 6 ibu’s . Er verblijven op dit moment 51 kinderen en 2 aanstaande  
moeders die na hun bevalling vertrekken hun kindje daar achterlatend. 
Gemakshalve zal ik het kindertehuis in dit verhaal verder aanduiden als de 
panti. Veertien dagen lang heb ik in gezelschap van Ibu Judith Smith 
(voorzitter Smaragd)  en Bapak Thom de Vente ( jarenlang vice-voorzitter 
Smaragd) meegedraaid in de panti en zo de mogelijkheid gekregen de       
kinderen te leren kennen. Het waren hele intensieve dagen die voor mij da-
gelijks begonnen met een rit met een becak van mijn hotel in Pare naar de 
panti om 08.00 uur en weer terug, zo tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 
De allereerste indruk was die van een lichte schok en verbazing hoe men 
met zulke eenvoudige middelen de panti - bestaande uit 2 huizen, één voor 
de jongens (2 ibu’s) en één voor de meisjes en kleine kinderen tot 5 jaar (4 
ibu’s) - draaiende weet te houden. De keuken van het jongenshuis is niet 
meer dan een buitenplaats achter het huis met een enorm zwart geblakerde 
muur vanwege het koken op hout. Als de 18 kilo rijst die er dagelijks door-
heen gaat, staat te pruttelen is de lucht doortrokken van een blauwe walm. 
De pannen die worden gebruikt zijn eigenlijk veel te dun voor het houtvuur. 
De keuken zelf bestaat uit niets meer dan een gammele tafel en iets dat op 
een kastje lijkt en een klein tafeltje met een 2-pits gastoestel. Het eten wordt 
op de hurken op de grond voorbereid. De afwas wordt in de open binnen-
plaats op de grond gedaan, evenals de dagelijkse was waarbij de kinderen bij 
toerbeurt meehelpen. 
Bij het betreden van de jongens slaapzaal was er die schok: welgeteld 2 bed-
den, waarvan één voor Ibu Juni en haar kinderen! De kinderen slapen bij 
voorkeur op de grond (lekker koel die witte tegels). In het meisjeshuis zijn 
wel bedden;  ze worden vaak gedeeld door meerdere kinderen.   
 
Omdat de kinderen schoolvakantie hebben, maken we ze van vroeg tot laat 
mee. De kinderen zijn -laat ik maar eerlijk zijn – ontzettend ondeugend, kun-
nen nergens van afblijven en zeer volhardend in wat ze willen doen. Als er 
iets wordt uitgedeeld springen ze haast letterlijk boven op je en kun je je am-
per staande houden. Daarentegen zullen ze , als ze iets hebben gekregen, 
altijd delen! De kinderen in de panti leven in een groep;  een hiërarchie on-
der hen is duidelijk waarneembaar. Het recht van de sterkste geldt. Ze zijn 
veelal  op zichzelf aangewezen;  hierdoor zijn ze hard voor zichzelf en ook 
gehard. Ze lopen ook het liefst op blote voeten. De leeftijden variëren van 1 
tot 15 jaar. Niets is veilig: ze stelen van elkaar en gaan ook buiten de panti op 
pad, verkopen stiekem dingetjes, stelen vruchten uit bomen en bedelen 
soms om geld. Natuurlijk weten ze dat ze dit niet mogen doen.  
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Van de projectcoördinator 
Juul Beltman, vervolg 
 
 
Hoe ondeugend de kinderen soms kunnen zijn: buiten de panti komen ze 
altijd voor elkaar op, maar binnen de panti verraden ze (vooral de kleintjes) 
elkaar graag. De straf die erop volgt  is dan ook niet mis: klappen  met een 
harde hand (of de sandaal van Bapak Tius) behoren niet tot een uitzonde-
ring.  
Toch hebben al deze, allemaal ongewenste kinderen, iets hartverwarmends 
en hebben ze als ieder ander kind dat wél in een gezinssituatie opgroeit,  
duidelijk behoefte aan warmte en een arm om hun fragile lijfje. Er wordt  
alleen met de hele kleintjes af en toe geknuffeld, maar ik heb gemerkt dat 
ook de kinderen van 6 tot 12 jaar – de doerakken niet uitgezonderd! -        
behoefte hebben aan schouder om tegenaan te zitten. Het was geregeld een 
gevecht wie er op mijn schoot mocht zitten of mijn hand mocht vasthouden. 
Het hartverwarmende zit hem ook in het feit dat je ziet dat ze omgaan met 
elkaar als broer en zus.  De kleintjes krijgen aandacht van de groten, ook van 
de “stoere” jongens. Vaak in het voorbijgaan gaat er even een aai over de 
bol. Als moedertjes sjouwen de meisjes met de kleinste – Lotus in dit geval – 
rond in een gammel  wandelwagentje waar altijd een fles melk in staat; vaak 
heeft iemand een bakje rijst bij de hand als er gegeten moet worden.   
 
Ons verblijf in de panti is in meerdere opzichten een feest voor alle kinderen. 
Uiteraard zijn er veel uitdeelmomenten: knikkers, loom bandjes, koekjes, 
schaafmeloen met ijs; de ballonnen zijn favoriet. Ook het meerdere keren 
trakteren op ijs scoort heel hoog. Uiteraard zijn we ook een paar keer naar 
het plaatselijk zwembad geweest met de kinderen. Toen de kwaliteit van het 
water te slecht bleek (voor ons, Westerse Belanda’s, was het water al geen 
aanrader!), hebben we wat waskuipen laten vollopen met water op de bin-
nenplaats van het jongenshuis. Het plezier met name voor de kleintjes was 
er echter niet minder om!  
 
We hebben met alle kinderen een tocht gemaakt met twee kereta’s: trein-
wagonnetjes voortgetrokken door een motor waarvan de voorkant was om-
gebouwd tot een draak. De drie uur lange tocht door de naburige kampungs 
van Pare w.o. Kampung Ingris, werd muzikaal omlijst door non-stop luid-
toeterende sirenes die deden vermoeden dat de brandweer, politie of zieken-
wagen in aantocht was. Na een be-
zoek aan een tempel (candi) eindigde 
de tocht in een speeltuin en er was 
drinken en zoete broodjes voor de 
kinderen. Ook hier weer was de zorg 
er voor elkaar te zien: kleine Lotus 
werd door Jessica verschoond en de 
kleintjes werden steeds door de grote-
re kinderen in de gaten gehouden. 
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Van de projectcoördinator 
Juul Beltman, vervolg 
 
 
Op een dag hebben we de brieven, kaarten en foto’s van de sponsorouders 
in Nederland uitgedeeld (zie foto pagina 8). 
Alle kinderen kregen “post” in een showtas. De brieven en kaarten waren  
voor hun vertaald in het Bahasa Indonesia. Vol trots werd ons de post       
getoond en menigeen sjouwde dagen erna nog rond met de post van de 
orang tua sponsor (ortu-sponsor).  
 
Een maandelijks terugkerend feestelijke gebeurtenis is het vieren van de  
verjaardagen van de kinderen in de betreffende maand. U als sponsorouder 
ontvangt hiervan bericht.  Deze keer hebben we de taarten in een kring van 
waxinelichtjes geplaatst en zijn de jarigen van juli:  Eurika, Steven, Rizya, 
Eunike, Judith, Yohana en Maria met Bapak Tius en Ibu Sri op de gevoelige 
plaat vastgelegd.  
 
We hebben veel gespeeld met de kinderen. Mijn persoonlijke doel was de 
kinderen te leren kennen. Hoe kun je dat beter doen dan door met de kin-
deren te spelen? Als oud volleyballer heb ik uiteraard  met ze gevolleybald; 
heb ze o.a. stoepranden geleerd en het  Nederlands liedje: Anja, danja, dik-
ke, dikke, danja, holle bolle whisky, elastiek, een soort aftelversje met hand-
gebaren. Uiteraard deed ik dit alleen met de anak-anak als ze de Hollandse 
tekst konden meezingen!  Iedereen bleek “in” voor dit liedje, dat zelfs door 
de jongens onderling werd gedaan! Diverse malen hebben we ballen gekocht 
voor de kinderen, maar… het laat zich raden, binnen de kortste keren wisten 
ze de ballen lek te schoppen. Alleen de door Ibu Judith meegenomen sterke 
leren bal bleef heel, hoewel: op de laatste dag stak de kleine Leon er dood-
leuk een spijker in!!!!!!  Ibu Judith had badmintonrackets aangeschaft: gevolg 
fanatieke partijtjes – Indonesië is niet voor niets het bandmintonland bij uit-
stek! – waar ook Ibu Sri zich graag aan waagde. Nog leuker was natuurlijk als 
de shuttles op het dak terecht kwamen: dan kon je met een ladder het dak 
op!!!! Daarin waren de kinderen minstens zo behendig! 
 
Op gezette tijden organiseren Bapak Tius en Ibu Sri een spelletjesmiddag 
voor de kinderen met uiteraard daaraan verbonden prijzen. Op de binnen-
plaats van het jongenshuis wordt een parcours uitgezet voor : zaklopen,  
spijkerpoepen, knikker lopen ( met een lepel in je mond waarop een knikker 
ligt) etc. De kinderen beleven de grootste lol als Bapak Tius het gaat           
opnemen tegen Ibu Sri! 
 
De kinderen leren met dieren om te gaan en ze te verzorgen. In het jongens-
huis zijn er twee geiten met twee jongen. Dagelijks trekken twee grotere 
jongens erop uit om gras voor ze te snijden/halen. Ze moeten hiervoor een 
heel eind lopen. Ook zijn er kippen. Tijdens ons verblijf heeft Ibu Judith er 
nog een kipje bijgekocht!  Het was grappig te zien hoe de kinderen begaan 
waren met de kippen, vooral toen bleek dat er eieren werden gelegd!  
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Van de projectcoördinator 
Juul Beltman, vervolg 
 
 
Zoals gezegd hebben de kinderen taken in de panti: meehelpen met de af-
was, de was en het vouwen van de was, de stoepen reinigen met lysol, gras 
halen voor de geiten. Maandelijks wordt er een vrachtwagenvol hout be-
zorgd voor het koken. Al het hout wordt op de binnenplaats gelost en binnen 
3 uur is al het hout – onder leiding van Ibu Ti - naar de “keuken” verplaatst. 
Alle kinderen helpen mee! 
 
Op zondag gaan de kinderen naar de kerk. Het is een kinderdienst waarin 
voornamelijk wordt gezongen. De liedjes worden steeds door handgebaren 
begeleid (zo krijg je de liedjes er wel  in!). Om de twee tot drie rijen staan 
moeders de boel in de gaten te houden. Het is een gezellige boel, hoop    
lawaai: een band met drie zangers. Na zo’n half uur zingen wordt de zaal in 
leeftijdsgroepjes verdeeld en volgt in kleinere kring een soort catechisatie 
(inclusief presentielijst!). De kinderen vonden het geweldig dat ik met ze 
meeging naar de kerk en dat ik al de liedjes dapper meedeed. Niet zo moei-
lijk want de tekst verscheen op een groot scherm voor in de kerk en op 
meerdere schermen aan de zijwanden. Thuis in de panti krijgen de kinderen 
regelmatig bezoek van een vrouwelijke dominee waar alles nog eens dunne-
tjes wordt overgedaan. 
 
Uiteraard hebben we ook de scholen bezocht waar de kinderen naar toe 
gaan. Ten eerste is daar de Tunas Harapan school. Een christelijke school 
van een christelijke stichting en dus niet gesteund door de overheid. Het 
gebouw is armoedig en heeft veel te lijden gehad van de vulkaanuitbarsting 
(Kelud) en de daarop volgende vloed. Het schoolhoofd hoopt dat Bapak Tius, 
oorspronkelijk zelf dominee, de kinderen naar de school blijft sturen. De 
tweede school is katholieke St. Maria Joseph Gabriël school, vlak naast de 
Tunas Harapan school. Prachtig gebouw, goede lokalen. De derde school is 
een staatschool SD – SMP Negeri school. Hier mogen alleen kinderen naar 
toe als ze op een bepaald niveau presteren. Voor alle scholen geldt dat het 
dragen van een schooluniform verplicht is voor alle kinderen. Het dragen 
van een uniform maakt alle kinderen in een klas gelijk, een niet onbelangrijk 
aspect voor de kinderen van de panti.  
Tegelijkertijd baart dit ook grote zorgen voor Bapak Tius en Ibu Sri: waar   
halen we het geld vandaan voor deze uniformen? Ieder kind moet er ver-
plicht drie hebben: twee schooluniformen (seragam) en een padvindersuni-
form (pramuka). Dit laatste moet 1x per week op een vaste dag worden ge-
dragen. Zwarte schoenen met witte sokken (ook verplicht) complemente-
ren het geheel. 
Met het groter worden van de kinderen - de meesten zijn als baby  gekomen  
- drukken dit soort uitgaven enorm op de begroting van de panti. Dit jaar zijn 
er 11 kinderen die voor het eerst naar de SD, zeg maar basisschool gaan. De 
kosten voor het komende schooljaar zullen ca. Rp. 1.200.000 = € 800,00    
bedragen.  

 
(rechterpagina : foto’s Juul Beltman, 2014) 
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Van de projectcoördinator 
Juul Beltman, vervolg 
 
 
Het verblijf in de panti was voor mij een heel leerzame, bijzondere en        
fantastische ervaring. De kinderen hebben mijn hart gestolen. Ze worden 
goed verzorgd door Bapak Tius, zijn vrouw Ibu Sri en hun 6 helpers. De kin-
deren zijn gezond, tonen gelukkig, hebben genoeg te eten en zitten op dit 
moment goed in de kleren. Aangezien de kinderen als baby zijn opgegroeid 
in de panti, zullen Tius en Sri het nog behoorlijk zwaar krijgen, iets wat alle 
ouders met opgroeiende kinderen doormaken, zij echter x51! Met het groter 
worden van de kinderen (denk aan de puberteit die er voor sommigen al 
aankomt) veranderen ook de behoeftes. In het meisjeshuis bijvoorbeeld 
worden er op dit moment  kamers op de bovenverdieping gereedgemaakt 
voor bewoning voor de grotere meisjes die wat meer privacy krijgen (denk 
aan menstruatie). Wij als Vereniging Smaragd en u als sponsorouders moe-
ten  hierin meedenken en ons steeds opnieuw afvragen: wat is werkelijk   
nodig, hoe kunnen we het beste helpen en waarmee?  
 
De avond voor ons afscheid hebben we een “selamatan” gehouden: allemaal 
kleden op de grond, het eten in het midden en wij erom heen. Ibu Sri mocht 
inkopen doen voor een heerlijke maaltijd met speciaal voor ieder kind een 
flinke kippenbout. Tot slot “es putar”: een hele grote bak met schepijs,   
waarvan de kinderen zoveel konden krijgen als ze wilden. 
Het afscheid op 20 juli was zwaar. Het voelde alsof je ze in de steek liet. Ik 
troostte mezelf door te zeggen dat dit geen “Goodbye” of “Farewell” was, 
maar een “Sampai Bertemu Lagi” oftewel “Tot Ziens”. Want ik weet nu al dat 
ik volgend jaar graag terug wil naar de kinderen van Kasih Karunia……! 
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Verjaardagen kinderen 
 

Eurika
1 juli 14 jr.

Yohana
6 juli 7 jr.

Steven
12 juli 12 jr.

Rizya
23 juli 7jr.

Judith
27 juli 10 jr.

Maria
27 juli 8 jr.

Diane
1 augustus 9 jr.

Felix
2 augustus 10 jr.

Tabita
12 augustus 7 jr.

Joshua
17 augustus 11 jr.

Vanessa
22 augustus 10 jr.

Marssandra
28 augustus 11 jr.

Esther
4 september 10 jr.

Chalvin
6 september 9 jr.

Valentino
1 oktober 10 jr.

Daniël
3 oktober 7 jr.

Angel
18 oktober 7 jr.

Adam
20 oktober 9 jr.

Chapella
11 november 7jr.

Mathias
25 november 2 jr.

Rafa
4 december 4 jr.

Lotus Nathalie
12 december 1 jr.

Happy
30 december 3 jr.

Sri
 In oktober 47 jr.

Eunike
4 juli 14 jr.
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Verjaardagen kinderen                                       
            (foto’s juli 2014) 
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Bezoek aan Kasih Karunia 
Judith Smith 
 
 
Na tenminste 10 keer de koffer in- en uitgepakt te hebben, is eindelijk het 
moment daar dat we ( Everdien Tesselaar + kleindochter Iris, Thom de Vente 
en ik ) bij de incheck balie van Garuda staan om onze reis naar Indonesië te 
beginnen. Garuda heeft geen tussenstop en we zullen er 13 uur over doen 
om naar  Jakarta te vliegen, daarna overstappen op een binnenlandse vlucht 
naar Surabaya en dan nog een paar uur in de auto naar Pare. 
Voor Everdien en Iris is het de eerste keer dat ze naar Indonesië vliegen, zij 
zullen een week in Pare blijven als voorproefje op Bali, waar Iris stage zal 
gaan lopen op een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Thom de Vente is meegereisd om zich een beeld te vormen van de             
reparaties / renovaties die uitgevoerd moeten gaan worden na de uit-
barsting van de berg Kelud die (volgens de berichten) toch wel veel schade 
heeft toegebracht aan het tehuis. 
 
Nadat we Thom hebben afgezet in het hotel komen Everdien, Iris en ik dan 
eindelijk in het tehuis aan waar de kinderen net bezig zijn met een 
“kebaktian “ (godsdienstles), maar hard naar de auto rennen om ons te ver-
welkomen. Er wordt geschreeuwd, om nekken gehangen en aan armen    
getrokken, zo blij zijn ze dat we er dan eindelijk zijn. 
Als we de kinderen terug hebben gestuurd naar de dominee en we de       
kamertjes hebben geïnspecteerd, blijkt dat het bed waar Everdien en Iris in 
moeten slapen te klein en gaan we met matrassen in de weer. En na een 
paar uur later duiken we doodvermoeid van de reis ons bed in. Hè hè, ik ben 
thuis !!!!!!!!!!!!!! 
 
De volgende dag zijn de kinderen van het meisjeshuis ( de kinderen hebben 
vakantie ) al heel vroeg bij ons en beginnen we de eerste zakken met         
ballonnen te openen en uit te delen. Ik had vóór mijn reis een oproep ge-
daan op Facebook voor loombandjes, een rage hier in Nederland maar in 
Indonesië niet bekend.  
 

 
 
 

(foto’s : Juul Beltman, 2014) 
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Bezoek aan Kasih Karunia 
Judith Smith, vervolg 
 
 
Ik kreeg er niet honderd, maar duizenden bandjes, compleet met alles erop 
en eraan, in allerlei kleuren. Ik kreeg ballonnen, tekenboekjes, kettinkjes, 
stickers, pennen, plakplaatjes en 2 kg chocolade eitjes en nog veel en veel en 
veel meer. In het begin weten de kinderen niet wat ze met die rare kleine 
elastiekjes moeten doen, maar als ik ze het instructieboekje laat zien, krijgen 
ze de smaak te pakken en zit iedereen op de grond te “loomen “. De plastic 
rekjes waar je allerlei figuren aan kunt rijgen laten ze al gauw links liggen en 
gebruiken ze hun grote teen. Ik verdeel de cadeautjes niet in één keer, dan 
hebben de kinderen elke week weer iets nieuws, alhoewel…….de loomband-
jes en de ballonnen blijven toch wel tot de laatste dag favoriet.  
 
Ergens onderweg, in een grote supermarkt hebben we ballen en badminton-
rackets + shuttles  gekocht. Vanaf de eerste dag zijn de anaks daarmee     
bezig . ’s Avonds leveren ze de voetballen in mijn kamer af en als ik ‘s mor-
gens wakker word van het geroezemoes voor mijn deur ( 06.00 uur en soms 
wel vroeger ) weet ik dat de jongens zijn die op de bal wachten. 
In de dagen dat Everdien er is haakt ze haar vingers blauw  aan kettingen 
voor de meisjes met een mooie gehaakte bloem als hanger. In het begin zijn 
de jongens ietwat verlegen om ook zo’n mooie gehaakte ketting te dragen, 
maar dat  “malu “ (verlegen) gevoel gaat gauw over, ik zie later zelfs jongens 
met een gehaakt bloemetje lopen. 
 
Thom en ik lopen alle gebreken van beide tehuizen na, we maken foto’s en 
aantekeningen en allebei staan we versteld over hetgeen we zien, het is     
erger dan gedacht. 
De dagen dat Everdien en Iris er zijn gaan gauw voorbij en op de laatste dag 
dat zij er zijn, vieren we de verjaardagen van een paar kinderen. De taarten 
staan midden tussen de ballonnen en als het ritueel van liedje zingen en 
taart delen voorbij is, weten de kinderen niet hoe snel ze ballonnen moeten 
laten verdwijnen.  
 
 

 
 

(foto’s : Juul Beltman, 2014) 
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Bezoek aan Kasih Karunia 
Judith Smith, vervolg 
 
 
Een paar dagen na Everdien’s vertrek gaan Thom en ik naar Surabaya om 
Juul Beltman van de luchthaven op te halen. De kinderen zijn heel benieuwd 
hoe de nieuwe Ibu zal zijn en zijn helemaal teleurgesteld als ze er niet bij is 
als we het erf van de panti (tehuis) oprijden, maar zijn toch ook wel gerust-
gesteld dat ik tenminste weer terug ben. Tijdens ons hele verblijf zal dit    
spelen, zodra we maar aanstalten maken om de panti uit te lopen, al is het 
maar om naar het Chinese restaurantje dat op loopafstand van het tehuis 
staat, vragen de kinderen ongerust waar we naar toe gaan. Altijd wachten ze 
vóór de panti totdat we weer terug zijn. 
 
Het is duidelijk dat de kinderen genieten van ons lange verblijf. Ze krijgen nu 
aandacht en hoeven ze zich niet te vervelen tijdens deze vakantie. Het is een 
genot om te zien hoe ze helemaal opgaan in het badminton-en voetbalspel. 
Maar vaak ook spelen ze zelfbedachte spelletjes en kijken we geamuseerd 
toe hoe ze dit ten uitvoer brengen. Een oude doos ? Die wordt uit elkaar   
gehaald en wordt hergebruikt : één kind gaat erop zitten en de ander speelt 
paard en trekt ‘m voort. Dit kunnen ze heel lang volhouden en een lol dat ze 
hebben !!!!!! Toch heerst er zowel onder de jongens als onder de meisjes nog 
wel een zekere hiërarchie, niet zo erg als toen ik er twee jaar geleden         
logeerde toen  ik verscheidene keren de jongere kinderen uit de vuisten van 
de groten moest halen. Het beperkt zich nu nog maar tot snauwen, com-
manderen en dreigen. 
 
Juul probeert hen Nederlandse liedjes en spelletjes bij te brengen, waar ze 
met open mond naar luisteren en alles trachten na te zingen, ze krijgen er 
geen genoeg van. Maar het is ook vaak andersom, Juul leert een heleboel 
Indonesische woorden en zelfs Thom de Vente kan nu zelfs in het               
Indonesisch én Javaans tot 10 tellen. 
Intussen worden er plannen gemaakt voor een tafeltennistafel van cement 
(Juul’s idee) en schakelen we Pak Ali (de vaste klusjesman van het tehuis) 
hiervoor in. Pak Ali moet hiervoor andere werkzaamheden waar hij aan bezig 
is op een laag pitje zetten, maar doet dit graag want het Nieuwjaar is in aan-
tocht en kan hij de extra centjes die deze klus hem biedt goed gebruiken, 
slimme man die Pak Ali !!!!  
 
De ping-pong tafel is nog niet helemaal afgeschilderd als voor ons het tijdstip 
van vertrek aanbreekt. Maar heb ik al wel op een halve geschilderde tafel 
een partijtje tafeltennis kunnen spelen als voorproefje. Van al het afvalhout 
en kromme spijkers, die zij recht hebben geslagen, hebben de jongens een 
paar dingkliks (krukjes) gemaakt, die later als we al lang en breed weer in 
Nederland zitten een multifunctioneel doel krijgen. Geen tijd om een net te 
plaatsen als je een spelletje wilt doen ? Geen probleem, de krukjes kunnen 
ook als net dienen nietwaar ? (zie foto pagina hiernaast) 
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Bezoek aan Kasih Karunia 
Judith Smith, vervolg 
 
 

De tijd voor ons gaat snel voorbij, nog maar een week, nog maar vier dagen, 
nog maar een dag dat we in het tehuis zijn. De kinderen worden hoe langer 
hoe stiller en vragen nu elke dag wanneer we weggaan. Als ik het aantal    
dagen noem, beginnen ze te zuchten, maar zijn evengoed na een paar      
minuten het leed weer vergeten tot de volgende zelfde vraag. Als ik een paar 
jongens twee dagen voor ons vertrek met elkaar zie fluisteren en druk over-
leg plegen, krijg ik het vermoeden dat ze iets kwaads in de zin hebben.  
Als ik probeer uit te vinden wat dat zou kunnen zijn, zwijgen ze in alle talen 
totdat ik eentje hardhandig bij z’n arm pak en zeg dat ik een straf zal uitdelen 
als ze mij niet vertellen wat ze van plan zijn. Ik kan mijn oren niet geloven als 
ik hoor wat de plannen zijn : om te verhinderen dat Juul, Thom en ik naar 
huis gaan, moet één van hen iets ergs overkomen, zodat we genoodzaakt 
zijn nog langer in de panti te blijven !!!!!!!!!!!! 
Ik weet niet of ik moet lachen of huilen en ben even sprakeloos. Schuldbe-
wust staan de grote, kleine jongens voor me en wachten mijn reactie af. De 
bedelaartjes, de jattertjes, de ondeugden, wat houd ik van ze !!!!! Het is een 
bewijs dat ze evenveel genoten hebben van ons als wij van hén. 
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Bezoek aan Kasih Karunia 
Judith Smith, vervolg 
 
 
Op de één na laatste dag hebben we echt feest !!!!! Sri en de andere            
verzorgsters zijn in het meisjeshuis druk bezig met kokerellen. Alle kinderen 
verheugen zich op de feestmaaltijd, maar vooral ook op het beloofde ijs wat 
later met een becak (fietstaxi) in een grote zinken bus het erf op komt rijden. 
Binnen een mum zitten de jongens op en in de becak en proberen ze rond-
jes te rijden op het erf tot grote angst van Thom de Vente die bang is dat ze 
tegen de nieuwe tafeltennistafel zullen oprijden. 
Pas op deze avond zien we de grotere meisjes Eurika, Eunike en Theresa bij 
elkaar, zij hebben het in deze vakantie druk gehad met het oefenen voor de 
drumband van school voor een parade in de stad Surabaya. Soms lieten ze 
zich heel even zien, maar zijn dan ook weer snel verdwenen. Foto’s kan ik 
nauwelijks meer van ze maken of het moet in een groepje zijn. De kleine 
meisjes van een paar jaar geleden zijn veranderd, in hun voordeel, dat wel. 
 
De ochtend voordat we echt vertrekken, zijn Juul en Thom al vroeg in de 
panti en gaat Juul voor de laatste keer mee naar een kerkdienst. En dan is 
het moment daar dat de koffers de auto in worden gedragen en alle          
kinderen bedrukt om de wagen heen staan. Nog een laatste omhelzing voor 
Tius, Sri en de twee verzorgsters van het jongenshuis en dan rijden we echt 
weg, gevolgd door de kinderen die hard achter de auto aanrennen. 
Sampai jumpa Kasih Karunia, sampai jumpa lieve gekke stoute  
kinderen………………………..!!!!!! 
 
Een speciaal bedankje namens al 
onze anaks voor al die lieve leden die 
ons een donatie gaven om met de 
kinderen leuke dingen te doen. Ze 
hebben er vele malen van kunnen 
zwemmen, we er tig keer ijsjes van 
gegeten, we hebben er sport spullen 
van kunnen aanschaffen en we heb-
ben een schitterend en luidruchtig 
uitje gemaakt. 
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Bezoek aan Kasih Karunia 
Thom de Vente 
 
 
Uit mijn reisdagboek 
 
23 juni : aangekomen in hotel Surya in Pare en geïnstalleerd. 
 
24 juni : naar Kasih Karunia en meteen aan het werk gegaan met mijn ogen 
en fototoestel om de werkzaamheden waar te nemen. En natuurlijk de     
ontmoeting met de kinderen. Het was een feest om ze weer te zien ! 
 
25 juni : naar de gevangenis met Tius, daar een kerkdienst meegemaakt. 
Thuis gekomen zijn wij met de kinderen ijs gaan kopen, wat een feest. 
 
26 juni : naar de vulkaan Kelud geweest met een ‘ojektaxi’. De vulkaan die 
veel lavazand over Pare heeft uitgestoten. Bij het hotel waren ze nog steeds 
zand aan het verwijderen. 

Voor de kinderen lekkers gekocht en meteen een ‘sampak’, een vuilnisbak 
gemaakt van oude autobanden.  Verder shuttles voor badminton en een 
flitsspuit om de muggen te verdelgen. 
 
27 juni : met de kinderen naar het zwembad, een feest natuurlijk. Later de 
begraafplaats bezocht waar de kinderen begraven liggen. Daarna                
getrakteerd op lekker ijs.  
Ook een nieuw dubbel gaskomfoor met slang en regelaar gekocht. 
 
28 juni : met de kinderen naar de speeltuin en drinken voor ze gekocht.  
 
29 juni : eerst met de kinderen naar de kerk en daarna een basketbalnet  
opgehangen. Badminton rackets gekocht en laten repareren. 
 
30 juni : Everdien en kleindochter Iris naar Yogyakarta gebracht. 
  
31 juni : gereedschap en spijkers gekocht. 
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Bezoek aan Kasih Karunia 
Thom de Vente, vervolg 
 
 
2  juli : een kippenhok van bamboe gekocht met 2 krielkippen en een haan. 
 
3  juli  : met Lotus naar het ziekenhuis geweest. Springtouw gekocht en foto’s 
van het meisjeshuis gemaakt. 
 
4  juli  : foto’s jongenshuis gemaakt. 
 
6  juli : naar Surabaya met Yoyok. In een groothandel rvs-gootsteen met 
kraan en toebehoren gekocht voor de keuken van het jongenshuis. 
 
7 juli : droogrek laten maken bij Bangbang ter vervanging van de oude. Met 
Lotus en Daniel naar het ziekenhuis geweest en ijs gehaald. 
 
8 juli : met twee speciale wagens een rondrit gemaakt door de Kampong. 
 
9 juli : computers geplaatst en met de kinderen gezwommen. 
 
10 juli : hebben Judith , Juul en ik een trip gemaakt naar Malang. 
11 juli : aanrecht in het jongenshuis gestort en rvs-bak geplaatst. 
 
12 juli : met Matius en Daniel naar het ziekenhuis. 
 
13 juli : aanrecht betegeld met Ali. 
 
14-15 juli : tafeltennistafel bekisting met beton gestort en afgewerkt. 
 
16 juli : diverse zaken afgewerkt en afgehandeld. 
18 juli : feestmaaltijd en voor de verzorgsters een nieuwjaar gift. 
 
19 juli : hebben wij de koffers gepakt. 
 
20 juli : weer naar huis.  

Resumerend: wij, Judith, Juul en 
Thom, hebben diverse verbeteringen 
aangebracht. Voor sport en spel, een 
aanrecht en afvoer, gootroosters, 
kozijnen, glasramen en deuren.     
Elektra moet herzien worden, want 
dat is gevaarlijk. 

De kinderen zien er verder goed   
gevoed en gekleed uit. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
woensdag 19 februari 2014 te Halfweg, Ellie Hutzezon, secretaris 
 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Judith Smith, André Markus en Ellie Hutzezon 
Bestuur afwezig: Thom de Vente 
Projectcoördinator: Monique Faase 
 
Aanwezig leden: Juul en Jos Beltman, Lotty Bartelings, Henny Bartelings, Anneke Eel-
man, Trix Faase, Wim Glasius, May Glasius, Peter Hardenberg, Rina Hoogkamer, Peter 
Hoogkamer, Sonja Hoffman, Monique Hoveling, Björn Knehans, Jaap Kok, Peter van 
Oostrom, Gina van Oostrom, Helen Sue Triesschijn, Tiemen de Vente, Gerda de Vente, 
Alexandra Visser, Ellen Ypma. 
 
Afwezig met kennisgeving, leden: Ferry Abels, Ronald en Grace Antonio, The Assink, Fup 
Bakker, Robina Bakker Schut, Marga Blok, Mieke Boeff, Marjoleine Bosma de Soriano,  
Mevr. Branie, Lenie en Hans Bröcheler, Robert de Bruijn, Alie ten Cate, Fam. van Ex-
ter, Rene Faas en Bob, Angelique en Roy Fijnhaar, Gerhard Giese, Rob Griët, Nel en 
Frits de Haas,  Caroline Hompes, Corrie en Frans ten Hoope,  Tom en Willy in ’t Hout, 
Henk en Rini Huizing, Piet Hutzezon, Machteld Kaltenecker, Maria Kerklaan, Ineke 
Kievit, Lionne Kooter, Louise Koper, Karin Kreike, Jan en Tonny Kuypers,  Gerdien de 
Lange en Jan Dietz, Marty Niesing,  B. Poelsma en H. Pongsama, Rini Pruijmboom, Elly 
Risah, H. Simon, Henny en Anne Rademaker, Ruby de Ridder, Arnold en Marja Ruiter, 
Hetty Roffel van der Klauw, K.H. Takens, Myrna en Ruud van Thiel, Hennie en Peuni 
van Tuil, R.H. Verkruissen, Ron Verdonk, Annemarie van Vliet, en Ciska van der Waals, 
Kitty van Wonderen, Chris en Aad Zurcher 
 
1.Opening. 
De penningmeester, André Markus, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 
aanwezigen hartelijk welkom.  
 
2.Vaststelling agenda, berichten van verhindering en mededelingen 
De agenda wordt vastgesteld, Ellie Hutzezon meldt dat er 53 afmeldingen zijn. Zij zegt 
toe de berichten van verhindering op te nemen in het verslag. 
 
Mededelingen: 
André 
Thom de Vente is afwezig in verband met vakantie. 
 
Stand van Zaken tehuis: De Vulkaan Kelud is momenteel rustig er zijn geen problemen 
meer. Informatie via Facebook gemeld, zal worden aangevuld.  
Sponsorouders hebben extra informatie gekregen met foto’s erbij waaruit blijkt dat 
het een bijzondere situatie is voor de kinderen. De vulkaan heeft heel veel as ge-
spuwd, welke ook op de daken en in de dorpen terecht is gekomen. Het was best 
heel heftig voor het tehuis, maar het gaat gelukkig goed nu. Er zijn wel wat kinderen 
die toch ziek zijn geweest, zij hadden last van diarree wat waarschijnlijk te maken had 
met vermoeidheid en stress. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie dat kan er 
contact worden opgenomen met het bestuur.  
 
3.Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2013. 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 26 maart 2013 worden ongewijzigd 
vastgesteld en ondertekend door Judith en Ellie.  
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
vervolg 
 
 
4.Financieel verslag 2012 en verslag van de kascontrolecommissie. 
De penningmeester, André Markus, geeft een toelichting op de cijfers en balans van 
het jaarverslag 2013 en de begroting 2014 zoals die tijdens de ALV worden uitgereikt.  
In 2013 is er 5 keer vergaderd, waarvan 3 keer op formele wijze. Naast de vaste 
agendapunten is er ook op een aantal zaken dieper ingegaan. 2013 was een zeer 
inspannend jaar. 
De balans van 2013 is vergeleken met de balans van 2012. Belangrijk te vermelden is 
dat de huisbankier ING is komen te vervallen als contributierekening, wij werken nu 
alleen met huisbankier ABN AMRO voor de Vereniging 
De liquiditeit van de Vereniging is aanzienlijk toegenomen omdat voor het project, 
onderhoud tehuis,  naast de donaties daarvoor, ook algemene donaties zijn binnen-
gekomen. 
De bestemmingsreserve voor het onderhoud, reparatie van het tehuis bestaat uit 
een aantal grote bedragen, er zijn gerichte donaties geweest, specifiek voor dit 
project, dit wordt apart toegelicht. 
In 2012 is besloten over te gaan tot automatische incasso voor de contributie. De 
incasso per 31-12-2013 is bewust later gedaan vanwege overlopende betalingen 
vanuit 2012. De automatische incasso voor 2013 is geslaagd, maar heeft een aantal 
kanttekeningen. 
De penningmeester heeft bij gebruik van de excel-lijst een fout gemaakt, waardoor 
84 leden die niet in de automatische incasso zaten, abusievelijk geen bericht hebben 
gehad om alsnog de contributie voor 2013 over te maken. Dit betekent dat een flink 
aantal leden alsnog een betalingsherinnering krijgt om de contributie voor 2013 te 
betalen. De contributie voor 2014 wordt begin maart geïncasseerd. 
Het aantal leden is op dit moment 263 er zit duidelijk een groei in ten opzichte van 
vorig jaar.  
Er zijn in totaal 51 sponsorouders, er zijn 2 ouders die 2 kinderen hebben, en een 
echtpaar die allebei een sponsorkind hebben, komt het totaal aantal kinderen op 52.  
Er zijn vorig jaar 42 dozen met goederen bestaande uit kleding etc., in drie zendingen 
naar het tehuis gezonden.  
In de balans 2013 is de bestemmingsreservering voor het spaarfonds apart be-
noemd. 
 
5.Begroting 2014 
We gaan ervan uit dat wij meer leden krijgen, André  hoopt dat we naar 300 betalende 
leden kunnen stijgen.  
Sponsorouderbijdragen: 
Monique Faase  heeft getracht via de Berita de sponsorouders te verzoeken om de 
sponsorouderbijdragen te willen verhogen. Er zijn nog 9 sponsorouders die niet het 
volledige bedrag van € 20 per maand betalen. André  wil in overleg komen met deze 
sponsorouders. Zij zullen van André schriftelijk een verzoek en uitleg krijgen om de 
bijdrage aan te willen passen naar € 20 per maand.  
De afspraak was, van 1 tot 4 jaar betaalt men € 15, van 4 tot 6 jaar € 17,50 en boven 
de 6 jaar € 20 per kind.  
André stelt voor te komen tot de keuze, ervoor gaan de sponsorouderbijdrage om-
hoog zien te krijgen en niet te tornen aan de band met het kind, daarnaast zoeken 
naar alternatieve wegen als men het volledige bedrag niet kan opbrengen. Voorwaarde 
is dat men in contact komt met deze sponsorouders. 
Nieuwe sponsorouders betalen € 20 per kind per maand, de richtlijnen zullen 
nogmaals worden doorgenomen om tot een nieuw advies te komen. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
vervolg 
 
 
Reiskosten naar projecten, “project onderhoud reparatie kindertehuis”: Dit is een belangrijk 
punt, er moet een apart team gevormd worden en een Plan van Aanpak gemaakt 
worden. We zullen proberen het project in zijn totaliteit tot stand te brengen. De 
praktijk zal echter uitwijzen dat het in fases gerealiseerd zal gaan worden. Maar hoe 
gaan we controleren dat het wordt uitgevoerd, hoe controleren we de voortgang, aan 
wie wordt het uitbesteed? Lokaal hebben we geen organisatie in Indonesië die dat 
voor ons regelt.  
Dit kan alleen door betrokken bestuurders, in dit geval Judith af te vaardigen, zodat 
zij in combinatie met een team ter plekke aanwezig is om samen Tius en Sri een en 
ander van de grond tillen. Om dit project te verwezenlijken moeten reiskosten 
gemaakt worden. André legt aan de vergadering voor om jaarlijks in de begroting 
een vaste post voor reiskosten op te nemen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
het daar goed blijft gaan. De vergadering is het hiermee eens. Er wordt besloten dat 
André de begroting aanpast met jaarlijks € 1500 voor “reiskosten naar projecten”. 
Hiermee wordt de begroting goedgekeurd. 
 
Jos Beltman en Peter Hardenberg hebben de boeken over 2013 gecontroleerd en in 
orde bevonden. De ledenvergadering verleent daarop het bestuur decharge voor het 
gevoerde financiële beleid. 
 
6.Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2014 
Peter Hardenberg en Jaap Kok zullen volgend jaar als kascontrolecommissieleden 
optreden. Als reserve stelt Jos Beltman zich beschikbaar.  
 
7.Bestuursverkiezing 
Thom de Vente  die niet aanwezig is, vanwege vakantie,  heeft te kennen gegeven niet 
verder te willen gaan als vice-voorzitter en heeft zich ook daarom niet herkiesbaar 
gesteld. De reden daarvoor is dat hij het nu tijd vindt om de taak van vice-voorzitter 
over te dragen aan een jonger persoon met nieuwe ideeën. André bedankt Thom 
voor al zijn goede werk voor Vereniging Smaragd de afgelopen jaren, wij zullen hem 
missen in het bestuur. Wij vinden het jammer dat Thom de vaandel overdraagt maar 
wij hebben voor het vice-voorzitterschap een voordracht van Björn Knehans  gekregen. 
Er hebben ons geen berichten bereikt dat iemand anders zich kandidaat zou willen 
stellen zodat Björn bij acclamatie door de ledenvergadering wordt verkozen tot vice-
voorzitter. André wenst hem geluk met de verkiezing, dit wordt door de vergadering 
met applaus ondersteund. Het bestuur zal Thom na zijn vakantie verassen met een 
cadeaubon en een bloemetje. 
 
Ellie Hutzezon: secretaris is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld 
dus Ellie blijft secretaris. 
 
8. Trix Faase en Monique beëindigen hun werkzaamheden 
Trix Faase heeft te kennen gegeven te willen stoppen als redactie voor de Berita. Trix 
heeft voor de Vereniging enorm veel werk verricht.  
Ook Monique Faase heeft bekend gemaakt haar werkzaamheden als projectcoördinator 
te willen beëindigen. André bedankt hen namens het bestuur voor al hun werkzaam-
heden.  
Trix en Monique Faase spreken de vergadering kort toe.  
Ellie overhandigt Trix en Monique een mooie orchidee en een cadeaubon, dit wordt 
door de vergadering met een hartelijk applaus ondersteund. 



24 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
vervolg 
 
 
Wat betreft het werk van de redactie heeft André contact gehad met Monique Hove-
ling. Zij was al zijdelings betrokken bij de opmaak van de Berita. Daarnaast is er nog 
iemand benaderd om samen met Monique Hoveling het werk van Trix voort te zetten. 
Monique Hoveling geeft aan dat zij haar gedachten heeft laten gaan aangaande het 
werk van Trix. 
Zij zou graag de komende Berita (juni 2014) samen met Trix willen opmaken (en de 
teksten samen willen redigeren), zodat zij haar “de kneepjes van het vak zou kunnen 
leren”. Zij heeft namelijk geen idee hoeveel tijd er in gaat zitten. 
Dit betekent in ieder geval dat de bereidheid bestaat maar dat zij nog geen definitief 
‘ja’ heeft gezegd. Zij wil kunnen inschatten hoeveel tijd er in gaat zitten en of het te 
combineren valt met haar baan. Een 2e redactielid zal ook zeker nodig zijn, dus 
daarvoor moet nog iemand gevonden worden. 
 
Voor het werk van Monique Faase heeft Juul Beltman zich bereid gevonden haar werk 
over te nemen. 
André heeft Juul van harte welkom en dankt haar dat zij het werk van Monique wil 
voortzetten. 
 
9.Informatie Smaragd Feestdag 2014 
Ellen Ypma doet verslag van de activiteitencommissie tot nu toe: 
De feestdag wordt gehouden op zaterdag 14 juni a.s. bij de Bataaf in Zwanenburg. 
Wij zijn nog bezig met de muziek, degenen die altijd optraden kunnen helaas dit jaar 
niet komen. 
Wel zijn wij in gesprek met andere muzikanten. 
Er komen dit jaar andere kinderactiviteiten (koekjes versieren, vliegtuigjes bouwen 
met houten knijpers voor de jongens, juwelen doosjes maken voor de meisjes, ook is 
er iemand bereid gevonden om de kinderen te komen schminken, etc. 
De activiteitencommissie is ook op zoek naar vrijwilligers die dag.  
Er wordt dit jaar weer een kleine Pasar (markt) gecreëerd, ook wij zijn op zoek naar 
mensen die een kraam willen huren. Zij kunnen zich opgeven bij Piet Hutzezon of bij 
ondergetekende. 
Tevens zoeken wij mensen die bepaalde activiteiten willen sponsoren (bijv. kinder-
activiteiten. luchtkussens, muziek etc.) 
Ellen wil graag een kleine, extra activiteit vóór het feest organiseren, een sponsorloop 
of iets dergelijks, mochten er mensen zijn die daar ideeën over hebben, kunnen zij 
zich melden bij Ellen. 
 
10.Informatie over Kasih Karunia  
Monique Faase geeft een korte toelichting.  
Er is een steunbalk in het meisjeshuis bezweken ten gevolge van de uitbarsting van 
de vulkaan. Er zijn in Pare zelf een paar bruggen bezweken (Kandangan en Badas) 
door het water dat door de rivier stroomt. De rivieren stromen over en nemen bo-
men van de hellingen mee, veel rijstvelden liggen onder water en op de markt is het 
nu al te merken, alles is plotseling 2x zo duur geworden. Monique informeert bij het 
bestuur of het een goed idee is om een extra geld te sturen omdat het levensonderhoud 
momenteel zoveel duurder is geworden.  
André vult aan dat dit idee ook is geopperd, maandelijks gaat er geld naar Kasih 
Karunia, maar André  stelt voor éénmalig een bedrag van € 350 extra over te maken.  
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
vervolg 
 
 
Mocht het er toe leiden dat structureel het prijsniveau van het levensonderhoud om-
hoog gaat voor een bepaalde periode dan zullen wij de kosten van het levensonder-
houd op maandbasis moeten bekijken en zo nodig aanpassen. 
 
In de loop van het jaar zijn er twee kinderen bij gekomen in het tehuis dit zijn Rafa en 
Tabitha 4 en 6 jaar oud, waar wij gelukkig sponsorouders voor hebben gevonden. Dit 
verhaal is door Monique al in de Berita gezet van juni 2013 gezet. 
Heel recentelijk is er een kindje Nora uit het tehuis weggegaan omdat zij geadopteerd 
is door een liefhebbend echtpaar dat geen kinderen kon krijgen, waarvan bekend is  
dat zij de financiële middelen hebben om haar een liefdevol tehuis te geven. Deze 
adoptie is in overleg gegaan met de sponsorouders en Tius en Sri. 
 
11.Rondvraag. 
Tiemen de Vente: 
Staat er in de statuten een bedrag vermeld wat het bestuur mag uitgeven zonder de 
vergadering te raadplegen? 
Antwoord André: ja, dat is € 2500 per beleidsbeslissing. Het is wel zo dat wij een afteken 
structuur hebben d.w.z. met elkaar verantwoorden. 
 
Monique Hoveling: 
Zijn de flyers in PDF formaat voor de Smaragd Feestdag al in de maak? 
Antwoord Andre: ik heb vanmiddag gehoord dat men ermee aan de slag gaat. 
 
Trix: 
Deelt mede dat zij jam en atjar heeft meegenomen. De verkoop komt ten goede aan 
het kindertehuis. André dankt haar heel hartelijk daarvoor en waardeert dit zeer. 
 
Jaap Kok 
De IBAN nummers staan niet vermeld in 
de Berita. 
André neemt deze verandering mee. 
 
12.Sluiting 
André dankt een ieder voor de aandacht 
en sluit de vergadering om 22.40 uur. 
 
Na afloop van de vergadering presenteert 
Björn Knehans  een prachtige serie foto’s 
van Kasih Karunia.  
De vergadering dankt Björn hartelijk voor 
deze mooie presentatie. 

(foto : na de uitbarsting van de vulkaan Kelud) 
 
 
Ellie Hutzezon, secretaris 
 

              
Dit is het eerste concept van het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden kunnen op- en aanmerkingen sturen 
naar de secretaris. Indien relevant, worden ze verwerkt in het tweede concept, dat in de Berita van december 2014 zal worden 
gepubliceerd, samen met de overige jaarstukken voor de ALV 2015. Uiteraard kunnen op die vergadering ook op– en aanmer-
kingen worden gemaakt.  
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Financieel jaarverslag 2013 & begroting 2014 
 
 
 
Onderstaand treft u het beknopte financiële jaarverslag aan van Vereniging 
Smaragd. Dit bestaat uit de balans 2013 (bezittingen en schulden), de staat 
van baten en lasten 2013 en de begroting voor 2014. 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. verzendkosten.  
 
André Markus, penningmeester 
 
 

Balans 2013
Debet Credit Debet Credit

Balans per 31-12-2013
Activa

Liquide middelen
Kas 500,65 155,70
ABNAMRO Bank Bestuursrekening 19.228,96 3.908,05
ABNAMRO Bank Spaarfonds Anaks 7.324,50 7.158,60
 ING Bank (vervallen) 0,00 139,69

Totaal: Liquide middelen 27.054,11 11.362,04

Totaal: Activa 27.054,11 11.362,04

Passiva
Reserves en bestemmingsfondsen

Verenigingsreserve 9.899,46 10.062,36
Bestemmingsreserve Reparatie tehuis 11.612,42 435,00
Bestemmingsreserve Spaarfonds Anaks 7.324,50 0,00

Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen 28.836,38 10.497,36
Schulden

Overlopende passiva (nog te betalen lasten) 0,00 1.039,58
Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten) 45,00 211,00
Overlopende activa (nog te ontvangen baten) -1.827,27 -385,90

Totaal: Schulden -1.782,27 864,68

Totaal: Passiva 27.054,11 11.362,04

Totaal: Balans 27.054,11 27.054,11 11.362,04 11.362,04

Boekjr. 2013 Boekjr. 2012
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Staat van Baten/Lasten 2013
(met begroting) Debet Credit Debet Credit

Staat van baten en lasten per 31-12-2013
Baten

Contributies 3.945,00 2.500,00
Sponsorouders 12.355,50 12.800,00
Donaties t.b.v algemene doelen 4.236,06 1.500,00
Donaties t.b.v. specifieke projecten 11.177,42 5.000,00
Bijdragen verenigingsactiviteiten 5.379,95 2.000,00
Bijdragen advertenties 290,00 200,00

Totaal: Baten 37.383,93 24.000,00

Lasten
Bestuurskosten 0,00 100,00
Kamer van koophandel 0,00 25,00
Reiskosten naar projecten 0,00 0,00
Kantoorkosten (volledig gedoneerd) 202,66 150,00
Porti-frankeerkosten 516,67 400,00
Kosten algemene ledenvergadering 51,30 0,00
Kosten Verenigingsblad 562,55 500,00
Kosten website 0,00 0,00
Folders en kaarten 5,08 75,00
Bankkosten 272,94 375,00
Levensonderhoud periodiek 12.024,00 12.300,00
Medische verzorging incidenteel 130,00 1.000,00
Schoolgeld 1.243,00 1.200,00
Opleidingen en cursussen 240,00 240,00
Overige beheerkosten project 0,00 5.000,00
Uitvaartverzorging 0,00 0,00
Vergoeding personeel 140,00 120,00
Traktaties 240,00 240,00
Uitstap activiteiten 0,00 150,00
Feest activiteiten 155,00 0,00
Transportkosten goederenverzending 900,00 800,00
Verpakkingskosten goederenverzending 12,00 100,00
Kosten activiteiten Vereniging 2.488,48 800,00

Totaal: Lasten 19.183,68 23.575,00

Financiele opbrengsten en kosten
Dotatie Spaarfonds Anaks 0,00 500,00
Rentebaten -138,77 -185,00

Totaal: Financiele opbrengsten en kosten -138,77 315,00

Resultaat 2013 (winst toevoeging aan res.) 18.339,02 110,00
Totaal: Staat van baten en lasten 37.383,93 37.383,93 24.000,00 24.000,00

Boekjr. 2013 Begroting Boekjr. 2013
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Begroting Staat van Baten/ Lasten 2014
Debet Credit

4.000,00
12.500,00

2.500,00
3.000,00
4.250,00

350,00
26.600,00

100,00
0,00

1.500,00
200,00
500,00

75,00
600,00

0,00
75,00

300,00
12.300,00

1.000,00
1.300,00

240,00
5.000,00

0,00
150,00
240,00

0,00
150,00
800,00

40,00
1.900,00

26.470,00

575,00
-185,00
390,00

260,00
26.860,00 26.860,00

Begroot resultaat 2014 (verlies)
Totaal: Staat van baten en lasten

Kosten activiteiten Vereniging

Financiele opbrengsten en kosten
Dotatie Spaarfonds Anaks
Rentebaten 

Uitstap activiteiten
Feest activiteiten
Transportkosten goederenverzending
Verpakkingskosten goederenverzending

Totaal: Financiele opbrengsten en kosten

Opleidingen en cursussen
Overige beheerkosten project (reparatie tehuis 1e fase)
Uitvaartverzorging
Vergoeding personeel
Traktaties

Folders en kaarten
Bankkosten
Levensonderhoud periodiek
Medische verzorging incidenteel
Schoolgeld

Kantoorkosten 
Porti-frankeerkosten
Kosten algemene vergadering
Kosten Verenigingsblad
Kosten website

Begroting Boekjr. 2014

Totaal: Baten

Totaal: Lasten

Staat van baten en lasten 2014
Baten

Contributies
Sponsorouders
Donaties t.b.v algemene doelen
Donaties t.b.v. specifieke projecten 
Bijdragen verenigingsactiviteiten
Bijdragen advertenties

Lasten
Bestuurskosten
Kamer van koophandel
Reiskosten naar projecten (aanpassing na ALV)
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Afscheid Trix Faase als redactielid 
 
 
 
In december 2001 vierde de “Berita” 
haar 10-jarig bestaan. Van toen af 
begon mijn 'carrière' als redactielid 
voor de invulling, lay-out en de ver-
zending ervan. Dat heb ik steeds met 
veel plezier gedaan ! 
Ellie Hutzezon doet vanaf 2012 de 
verzending van de “Berita” en daar 
was ik heel blij mee.  
Nu, na 12 jaar, mag ik het stokje 
overdragen aan Monique Hoveling, 
die al bijna 5 jaar als redactielid haar 
bijdragen heeft geleverd.  
 
Een heel prettig idee dat de “Berita” 
in handen komt van iemand die het 
werk met zorg en enthousiasme zal doen. Ik kijk uit naar deze en volgende 
uitgaven, die ongetwijfeld mooi en interessant zullen zijn. Ik ga er lekker van 
genieten! Veel succes en plezier, Monique! 
 
Trix Faase           
                     



30 

 

 

Herstel, onderhoud en herbouw project Kasih Karunia 
André Markus, penningmeester 
 
 
Nadat wij uw hulp inriepen voor het herstel, onderhoud en herbouw van het 
kindertehuis Kasih Karunia is er veel gebeurd. U heeft onze oproep 
beantwoord met positieve reacties en gulle giften. Dank! 
 
Stand van zaken donaties 
Van vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. (verleent steun aan projecten voor kin-
deren en jongeren tot 21 jaar in een maatschappelijke of medische achter-
standssituatie) ontvingen wij een bedrag van € 2.400,00 waarvoor wij hen 
bijzonder bedanken. Sinds onze oproep is er een totaal bedrag van 
€ 13.950,00 op onze bankrekening binnenkomen. Een prachtig resultaat!  
 
Waar gaat het om? 
Het kindertehuis Kasih Karunia is deels in verval. Het dak van het meisjes-
huis is gedeeltelijk provisorisch gerepareerd. Op verschillende plaatsen is het 
lek en zijn de pannen aan vervanging toe. Daarnaast moeten de kamers op 
de bovenverdieping van het meisjeshuis herbouwd worden en zijn er tal van 
andere zaken die vervangen moeten worden. 
 
Uitwerking projectplannen  
Deze zomer is er een werkgroep naar het tehuis gegaan en is een start ge-
maakt met de voorbereidingen van het project. Er zijn ook al werkzaam-
heden uitgevoerd die in deze Berita al te lezen zijn. Onder leiding van ons 
bestuur zal een architect een plan van aanpak opstellen en het 1e bestek uit-
werken. Dit zal de basis zijn voor de uitbesteding van de 1e werkzaamheden.  
Hierbij staat doelmatigheid en kwaliteit van het werk voorop.  
Het begin is gemaakt en uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 
 
Namens het bestuur Vereniging Smaragd.  
André Markus, penningmeester 
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Project Kasih Karunia 
Juul Beltman, projectcoördinator 
 
 
Zoals u in de verslagen van Judith Smith en van mij hebt kunnen lezen, zijn 
we niet alleen veel met de kinderen in de weer geweest. Andere zaken     
hadden ook onze aandacht. Bij de totstandkoming van onderstaande items 
heeft Thom de Vente een grote rol gespeeld. Hij zat  tukang (klusjesman) Ali 
“dag en nacht” op de huid om de boel in de gaten te houden en was behulp-
zaam waar nodig. Petje af Thom!!!! 
 
De staat van beide panti’s (jongenshuis en meisjeshuis) 
De uitbarsting van de vulkaan Kelud in december 2013 heeft ook zijn sporen 
nagelaten in de panti’s. Thom de Vente was speciaal meegereisd met Judith 
om met haar het meisjes- en jongenshuis te inspecteren en foto’s (van de 
constructie van de panti’s) te maken. Ook is de hulp ingeroepen van architect 
Jojo.  
 
Internet / Computers 
De 4 aanwezige pc’s in het jongenshuis blijken verouderd  en niet meer 
bruikbaar. We hebben 5 laptops meegenomen vanuit Nederland. Deze zijn 
inmiddels gereed gemaakt voor gebruik (1 laptop was helaas te traag) door 
de kinderen en zullen de oude pc’s vervangen. Tijdens ons verblijf in juli is er 
vaste internetaansluiting gerealiseerd en WiFi. De kinderen zullen hierdoor 
o.a. via Facebook in contact kunnen komen met hun sponsorouders. Er is 
afgesproken dat Bapak Tius  goed toezicht zal houden op het gebruik van de 
laptops. (red. donatie laptops zie Berita augustus 2013) 
 
Buiten aanrecht in het jongenshuis 
Er is een aanrecht gemaakt met 2 verzonken  wasbakken van roestvrijstaal + 
een kraan op de was-/binnenplaats. De afwas hoeft nu niet meer op de 
grond te worden gedaan. (red. foto pagina 18) 
 
Stalen richels in de afvoergeulen van de was-/binnenplaats van het jon-
genshuis 
De deels kapotte tegels, om de afvoergeul van de was-/binnenplaats te      
bedekken, zijn vervangen door stalen richels. 
 
Cementen tafeltennistafel in het jongenshuis  / Reparatie basket 
Er is een cementen tafeltennistafel geplaatst tegenover de was-/
binnenplaats.  De kinderen maken hier al dankbaar gebruik van.  
(red. foto pagina 17) 
 
Nieuw droogrek voor het jongenshuis 
Er is een nieuw droogrek gemaakt voor het jongenshuis door de overbuur-
man. Helaas klagen Ibu Ti en Ibu Juni dat het rek te zwaar is om te tillen. Dit 
ligt niet aan het gewicht van het droogrek, maar aan hun tiltechniek! (red. 
foto droogrek pagina 18) 
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Onze ANBI-status                                                   
 
 
 
Onze Vereniging Smaragd heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de vereniging over uw donaties, schenking 
of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan onze vereniging 
biedt u fiscaal voordeel. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om te 
schenken of na te laten aan de Vereniging Smaragd? Raadpleeg uw notaris of 
neem contact op met onze penningmeester op tel.nr.: 020 - 822 5257 of per 
email : info@verenigingsmaragd.nl. 
 
Beschikking ANBI Belastingdienst: 
Fiscaal nr.: 8166 23 594 Dossiernr.: 74 931   
 
Kamer van Koophandel: 
Inschrijf nr. 40625988  bij de Kamer van Koophandel.   
 
Financiële verantwoording:  
Elk jaar legt de penningmeester in de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid daarin.  
 
Jaarverslagen: 
In de jaarverslagen leest u alles over de baten & lasten van het verslag jaar 
en tevens de financiële prognose voor het nieuwe jaar. Voor het jaarverslag 
2013 verwijzen wij u naar de inhoud van deze Berita of naar onze website. 
Een gedrukte versie is verkrijgbaar door overmaking van € 10,- o.v.v. van 
'jaarverslag + jaartal'. Wij maken een zo transparant mogelijk jaarverslag 
voor onze leden, sponsorouders en donateurs. Mocht u vragen hebben, dan 
vernemen wij dat graag. 
 
Statuten: 
Om de statuten van Vereniging Smaragd te bekijken, kunt u naar onze     
website gaan. Ook kunt u deze inzien bij het secretariaat van onze vereni-
ging. De statuten zijn opgemaakt door Notariskantoor Art Senta v/h Alsema 
van Duin te Hoorn. 
 
Bestuurssamenstelling:  
Op pagina 3 treft u de samenstelling van het bestuur aan. Ook kunt u dit op 
onze website bekijken : www.verenigingsmaragd.nl. 
 
Beloningsbeleid:  
Het bestuur en alle vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze          
vereniging. Er worden geen vergoedingen betaald. 
 
Beleidsplan:  
Het beleidsplan 2011 – 2016 van onze vereniging kunt u op onze website  
bekijken. Ook ligt een exemplaar ter inzage bij het secretariaat van onze   
vereniging. 
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Smaragd Feestdag juni 2014 
Ellen Ypma 
 
 
Het ligt alweer een paar weken     
achter ons en het einde van de 
school-vakanties is alweer een feit. 
De mooie herinneringen  van de 
Smaragd Feestdag op 14 juni jl.,     
komen iedere keer weer boven     
drijven. 
De dag begon voor alle vrijwilligers 
om 07.00 uur om alles op te bouwen, 
klaar te zetten en aan te kleden. Om 
11.00 uur zou de dag van start gaan 
dus die tijd hadden wij wel nodig. 
Het was aanpoten maar uiteindelijk 
was alles op tijd klaar en kon de 
Feestdag beginnen. 
Dit jaar hadden wij een ander muziek 
duo en ze waren geweldig. Aan het 
einde van de dag heeft zelfs Björn 
Knehans even de stembanden       
gesmeerd en een serenade weg-
gegeven. BRAVO!! 
 
De kinderen hebben zich dit jaar 
geen minuut hoeven te vervelen.  
Diverse workshops, nieuwe spring-
kussens, schminken en een ware  
kinderboerderij. Dit laatste was een 
groot succes. Veel diersoorten kon-
den worden geknuffeld : ezels, mini-
paardje, kippen, varken, en pony’s. 
Het ritje ponyrijden bleek een groot 
succes. 
Tussendoor kon er gegeten en  
gedronken worden en werden de 
mooie prijzen aan de winnaars van 
de loterij uitgedeeld.                                                

                                                                                   
 
Om 17.00 uur kwam er een einde aan het feestgedruis en konden wij alle-
maal terug kijken op een geslaagde feestdag. 
Ik kijk nu al uit naar, en zie u graag terug, op de volgende Smaragd Feestdag ! 
 
Ellen Ypma, Feestcommissie 
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Smaragd Feestdag juni 2014 
Inge den Haan 
 
 
Wonder boven wonder kon ik toch uit Mallorca komen voor het jaarlijkse 
feest na een zware operatie. 
Ik was bij de familie Hoogkamer uitgenodigd, enthousiaste leden en spon-
sorouders, en ik kon in hun huis te Leiderdorp komen logeren.  
Op 14 juni reden wij met vrienden richting De Bataaf. Onze vrienden Didi en 
Henny hadden in 2013 een waardebon van "Koffie bij Kaatje" gewonnen. Die 
gingen wij eerst omzetten in heerlijke koffie met appelgebak in de tuin van 
Kaatje. Aangesterkt en met een goede uitleg hoe wij zo snel mogelijk bij de 
Bataaf moesten komen, gingen wij op weg.  
 
Daar aangekomen was het al een drukte van belang bij de kassa. Heel        
trategisch stonden de kraampjes dichtbij de ingang opgesteld en meteen al 
werden wij bejubeld door de voorzitter Judith Smith. Heel gezellig hebben wij 
direct onze inkopen gedaan, o.a. exotische kaarten, pins, tasjes, borduur-
werken, teveel om op te noemen. De heerlijke geuren van “Pondok Indah” 
kwamen ons al tegemoet. Wij zochten een tafel met een heleboel stoeltjes 
op, dichtbij de swingende muziek van “Request” (red. Mona & Theo). Toen 
Björn Knehans klaar was met zijn fotopresentaties heeft hij niet                   
onverdienstelijk de microfoon gepakt en meegezongen. Heerlijk!! 
Tijdens de fotopresentaties kregen wij de meest recente opnames te zien 
van de leden die onlangs in het kindertehuis waren geweest. Ikzelf heb de 
kindjes in februari 2014 mogen bezoeken. 
 
Na het genieten van drankjes en hapjes heb ik de donaties uit Mallorca aan 
de penningmeester op zijn tijdelijke kantoor overhandigd. Lyda Vernooij 
stond met een echte fotograaf mensen in sarong en kebaya te vereeuwigen 
voor het goede doel (red. zie foto pagina hiernaast). Uiteindelijk hebben   
Rina, Peter en ik ook meegedaan aan deze verkleedpartij, grote hilariteit. 
De actieve vrijwilligers liepen van het begin tot het einde met lootjes te leu-
ren. Uit liefde voor het kindertehuis hebben wij maar steeds ettelijke partijen 
lootjes gekocht. Het resultaat was dat wij toch met aardige prijzen naar huis 
gingen. 
 
Het weer heeft zich de hele dag goed gehouden, dat hadden de hardwerken-
de vrijwilligers toch wel verdiend. Heel tevreden en gelukkig gingen wij naar 
huis met de prijzen en pakjes eten van de catering.  
De WK op de televisie zat op ons te wachten!!! 
 
HIERBIJ ONZE DANK AAN ALLE MEDEWERKERS VAN SMARAGD VOOR EEN            
GEWELDIGE DAG IN DE BATAAF VAN ZWANENBURG. 
 
Vriendelijke groet uit Mallorca, 
Inge den Haan 
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Smaragd Feestdag juni 2014 
Ferry Abels 
 

 
Tijdens de Smaragd Feestdag was 
het prachtig zonnig weer, met kort-
stondig enkele regendruppels, maar 
dat mocht de pret niet drukken.  
 
Wat heb ik weer genoten van de  
pencak demonstratie, de dans-
uitvoeringen in Indonesische kleder-
dracht en natuurlijk - het kan niet 
missen – van de lekkere Indonesi-
sche hapjes. 
 
Voor wat de loterij betreft heb ik 
altijd een gelukkige hand. Twee grote 
tassen vol met diverse prijzen  
gewonnen: een mooie en lekkere 
fruitmand en zelfs een decoupeer-          
machine van Bosch. 
 
Ook heb ik weer vele oude vrienden 
en kennissen ontmoet en weer eens 
gezellig kunnen bijpraten.    
 
Met de hartelijke groeten, 

  Ferry Abels   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Team Smaragd Feestdag 2014 
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Smaragd Feestdag juni 2014 
Trix Faase 
 
Het was een heerlijke dag, met leuke attracties, gezellige ontmoetingen en 
lekkere Indische gerechten. Leuk idee, die prachtig uitgevoerde entree-
kaarten met lotnummer, net als vorig jaar.  
 
Ik zag nog net een gedeelte van Björns fotopresentatie, was precies op tijd 
om de Pencak Silat te bewonderen en heb leuke dingetjes bij een paar van 
de vele kraampjes gevonden. 
 
Er was een gezellige drukte bij de verloting, kinderen genoten van de 
(bekende) workshops, er werden Indonesische dansen en klederdrachten 
vertoond en alles was voortreffelijk georganiseerd door de vele vrijwilligers 
van de Feestcommissie.  
 
Ik hoop dat de opbrengst weer een mooie bijdrage kan leveren voor de 
‘anaks’ in Pare en de reparatie van hun kindertehuis. 
 
Trix Faase 
 
 
 
 
                                                                                                     (foto’s : Monique Hoveling , 2014) 
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Opbrengst Smaragd Feestdag juni 2014 
 
 
Ook dit jaar kunnen we terugzien op een prachtige Smaragd Feestdag. Door 
de tomeloze inzet van de coördinatoren, de activiteitencommissie en alle 
vrijwilligers is er een mooi resultaat behaald. Het aantal bezoekers lag lager 
dan in 2013 maar dat mocht de gezelligheid en pret niet drukken. Het doel 
was om geld in te inzamelen voor het kindertehuis Kasih Karunia en daarin 
zijn we weer geslaagd.  De (voorlopige) opbrengst is € 1.633,96  
Het voltallige bestuur bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun tomeloze 
inzet. Jullie zijn stuk voor stuk Smaragd kanjers! 
 
André Markus, penningmeester 

 
(foto : Animal Farm, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Winnaar entreekaartenloterij 2014 
De winnaar van de entreekaartenloterij van de Smaragd Feestdag 2014 is na 
de 3e trekking bekend!  De prijs is gevallen op entreekaart nr.: 077 van de 
Familie Frijn uit Amsterdam ! 
 
 
Binnenkort wordt door 
eetcafé Het Zwaantje in 
Zwanenburg de bon voor 
een gratis diner voor 2 
personen uitgereikt. De 
Familie Frijn is er bijzon-
der blij mee.  
Wij wensen hun een gezel-
lig en smakelijk etentje 
toe! 
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Van onze correspondent op Bali 
Rob Griët 
 
 
Mentale Revolutie – Het terugdringen van de Corruptie Cultuur 

 
 

   
  “Een mentale revolutie” – 

deze politieke leus wordt 
gebruikt door Joko Wido-
do (bijgenaamd Jokowi), 
die dit jaar de president ’s 
verkiezingen won. 

 
 
 
 
 

Ook al wordt zijn uitverkiezing tot in de Hoge Raad aangevochten door zijn 
rivaal Prabowo Subianto, die een schoonzoon is van ex-president Suharto. 
Op Bali won de combinatie Joko “Jokowi” Widodo-Jusuf Kalla met 1.535.110 
stemmen, 71,42 procent van het totale aantal stemmen, terwijl de lijst 
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maar 614.241 stemmen kreeg, wat maar 
28,58 procent van het aantal stemmen is. 
 
Wat is de bedoeling van de nieuwe president in de huidige Indonesische 
samenleving en cultuur? 
 
We weten allemaal echt wat Indonesië op alle terreinen van ontwikkeling 
en vooruitgang, zowel fysiek als mentaal, tegenhoudt: de corruptie!  
Dit is echt een deel van het vlees en bloed (mendarah-daging) van de    
Indonesische samenleving geworden en zelfs de Indonesiërs gebruiken 
deze uitdrukking, die we in het Nederlands vrij kunnen vertalen als 
“ingesleten”. Het buigen of breken van de gewoontes om in eigen voordeel 
te denken is nu te zien in bij een groot aantal binnen de top van de        
regering en de ambtenaren.  
 
Nu na de 10-jarige regeringsperiode van president SBY, Susilo Bambang 
Yudhoyono is er ook onder aan de ladder toch al te merken dat men nu zo 
langzamerhand die gewoonte aan het veranderen is. Zelfs onder het      
militaire dictatorschap van Suharto is corruptie altijd beschouwd als 
slecht, maar werd het toch heel normaal gevonden.  
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Van onze correspondent op Bali 
Vervolg 
 
 
Ook al is het proces zo langzaam als maar zijn kan, velen zijn er van over-
tuigd dat via de “Jokowi revolutie in denkwijze” door opleiding, strategie, 
de media en “geen woorden maar daden” (heel normaal is dat autoriteiten 
op alle niveaus in Indonesië heel goed kunnen praten maar heel slecht zijn 
in het uitvoeren van eigen ideeën), de denkwijze van Indonesië kan veran-
deren. 
 
Het is wetenschappelijk bewezen dat onze geest met al zijn zenuwcellen 
heel buigzaam is, echter met het ouder worden verdwijnt die elasticiteit. 
Een ding in het voordeel van Indonesië is, is dat de bevolking in               
vergelijking met de zogenaamde meer ontwikkelde landen zoveel jonger 
is.  
Als men ooit op een school in Indonesië is geweest bemerkt men dat de 
kinderen zich goed opgevoed en netjes gedragen en zich zonder tegen-
werpingen houden aan de regels van school en onderwijzers. 
 
Helaas is dat nu nog gauw anders zodra ze buiten de aandacht van het 
onderwijzend personeel zijn.  
Hun houding op school betekent wel dat het voor de Indonesiërs, onder 
de juiste leider, zoveel makkelijker moet zijn om zich te richten op hun 
denkwijze en de toekomst van hun land, en die positief te beïnvloeden. 
 
Indonesië, een land dat nog steeds groeit en zeker ook voorspoed zal   
kennen, als men maar zorg blijft houden voor de grote culturele en ecolo-
gische verschillen en de huidige goede verstandhoudingen wil onderhou-
den.  
Indonesië heeft zeker de toekomst, ook al ligt dat in de handen van de 
mensen zelf.   
 
We wensen Joko Widodo 
alle succes en hopen dat 
hij er in slaagt om de 
denkwijze van de            
Indonesiërs te veranderen 
zodat de toekomst van dit 
land er zonniger uit zal 
gaan zien. 
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Natuur in Indonesië 
Monique Hoveling 
 
 
Komodovaraan (Indonesische benaming: ora (=mond), biawak raksasa 
(=reuzenvaraan) of buaja darat 

 De komodovaraan (Varanus komo-
doensis) is een hagedis uit de familie 
varanen (Varanidae). 
De komodovaraan is een van de be-
kendste hagedissen vanwege de aan-
zienlijke lengte van wel 3 meter lang. 
Het is dan ook de grootste  
hagedis ter wereld.  
De varaan is dankzij de publieke  
belangstelling populair in dieren- 
tuinen en duikt op in documentaires 
door zijn afwijkende levenswijze ten 
opzichte van andere hagedissen. 

De komodovaraan is door het kleine verspreidingsgebied een erg kwetsbare 
diersoort en is daardoor van bescherming afhankelijk.  
De komodovaraan eet naast levende prooien, als wilde zwijnen, herten, wa-
terbuffels, slangen, paarden, geiten en vogels. ook wel aas. Veel van de kada-
vers die gegeten worden zijn indirect door de varaan gedood. De komodo-
varaan wordt daarom beschouwd als een carnivoor en een alfapredator die 
aan de top staat van het ecosysteem. Vrijwel alle hagedissen worden door 
verschillende dieren gegeten maar de komodovaraan heeft, eenmaal vol-
wassen, geen natuurlijke vijanden.  

De komodovaraan komt voor in het 
zuidoostelijke deel van Indonesië en 
leeft onder andere op het eiland Ko-
modo, op het grotere eiland Flores 
en op enkele kleinere Sunda eilan-
den. De varaan is pas in 1910 ont-
dekt door Van Steyn van Hensbroek, 
luitenant in het KNIL. Hij stuurde fo-
tomateriaal en een huid naar majoor 
Pieter Ouwens, curator van het 
Zoölogisch Museum in Bogor op Java. 
Ouwens stelde een diepgaand       

onderzoek in en beschreef de hagedis in 1912 voor de wetenschap waardoor 
de ontdekking al snel een grote bekendheid verkreeg.          
Er is veel bekend over de biologie, de levenswijze en de voortplanting van de 
hagedis. Regelmatig worden nieuwe ontdekkingen gedaan, zo bleek pas in 
2009 dat de komodovaraan goed ontwikkelde gifklieren bezit, die een com-
plex gif produceren. Lange tijd werd gedacht dat de giftige beet te danken 
was aan de bacteriën in de bek.                

        (foto’s Monique Hoveling: Komodo 2014)                    
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Cultuuragenda t/m december 2014 
Björn Knehans 
 
 
Bent u ook zo toe aan tropische sferen?  
Ga dan gezellig naar deze Pasar Malams of Indische feesten. Veelzijdige,   
gezellige evenementen met dans, show, optredens, shoppen en lekker eten !  
 
13,14 september  Indische dansavond, Assendelf
 www.hetwapenvanassendelft.nl 
14 september  Bij Eugenie op de waranda 
 www.hetwerftheater.nl 
Een theaterprogramma waarbij tante Eus u gastvrij ontvangt en u meeneemt 
in haar leefwereld. Gekleed in sarong kebaya en met de geur van kruid-
nagels en kembang sepatu neemt zij u mee naar de tijden van weleer toen 
Indië nog de Gordel van Smaragd werd genoemd. In deze show ontvangt 
tante Eus onder andere Frans Leidelmeijer. Uiteraard met Indische hapjes en 
lekkernijen. 
20 september  Pasar Malam Alkmaar  
 www.ijsbaandemeent.nl 
21 september  Aziatische BBQ    
           www.suaragembira.nl 
Suara Gembira Catering & Events organiseert in samenwerking met TV-kok 
Lonny Gerungan een fantastische Aziatische BBQ midden op De Veluwe.  
21 september  Mini Pasar Culturele Ontmoeting    
Op deze gezellige markt in Heerhugowaard is Vereniging Smaragd ook weer 
te vinden met een informatiestand. Komt u ook? 
3, 4, 5 oktober  Uit in Azië in Nieuw-Vennep 
 www.vanzantenhal.nl 
Beleef de verschillende smaken van Azië. Een gezellige plek voor iedereen 
die kennis wil maken met de Aziatische cultuur. 
8 , 9 november    Pasar Malam Rijswijk    
 www.pasarmalamrijswijk.n 
Terwijl u geniet van het spektakel op het podium, kunt u aanschuiven op de 
terrassen van de verschillende restaurants. 
20 december  Pasar Burgers’ Bush  
 www.burgersbush.nl 
De entourage in Burgers’ Bush in Arnhem maakt dat u zich werkelijk in      
tropische sferen want. Behalve de markt zijn delen van de dierentuin ook in 
de avonduren te bezoeken.   
 



44 

 

 

Indië/Indonesië op het web 
Björn Knehans 
 
 
Flores & Komodo – prehistorische Komodo Dragons 
 
Op het eiland Bunaken (Sulawesi) kwam ik vorig jaar in contact met een duik-
fanaat uit Hoofddorp. Hij maakte prachtige onderwaterfilmpjes en vertelde 
dat hij ieder jaar gaat duiken op Flores nabij Labuan Bajo. Dat wekte mijn 
nieuwsgierigheid en heb mij toen verdiept in het eiland Flores. Afgelopen 
mei was het zover en bracht Garuda Indonesia ons naar Flores. Flores is één 
van de kleine Sunda eilanden. Het is een overwegend katholiek eiland, wat 
goed te zien is aan de vele kerkjes en Portugees/Hollandse missieposten. De 
Portugezen hebben het eiland zijn huidige naam gegeven, maar eens heette 
het eiland Nusa Nippa, Slangeneiland. Niet omdat er zoveel slangen voor-
kwamen, maar vanwege de vele bochten in de wegen en paden om vulkanen 
en gebergten heen.  
 
Vlakbij Flores ligt het Komodo National Park. Het Park bestaat uit de           
vulkanische eilanden Komodo, Rinca en Padar en een aantal kleine tropische 
paradijsjes. Het heeft een landoppervlakte van 603 km2 en beslaat in totaal 
1817 km2. Er wonen ongeveer 4000 inwoners. Het park is gesticht in 1980, in 
eerste instantie ter bescherming van de komodovaraan, de grootste en gif-
tigste hagedis ter wereld. Ik heb er diverse gezien van 3 meter lang. Sinds 
1986 staat het park op de UNESCO werelderfgoedlijst. 
 
Flores is een prachtig eiland voor natuurliefhebbers. Van oost naar west 
strekken zich bergketens uit met dode en nog werkende vulkanen. Er zijn 
veel bijzondere sawa’s in de vorm van een spinnenweb. Daarnaast heeft het 
een weelderige flora en fauna en behoren de prachtige koraaltuinen voor de 
kust met de kleurrijke vissen, dartelende dolfijnen en manta roggen tot de 
mooiste van de Indonesische Archipel. 
 
Bekijk de volgende documentaires over Flores en Komodo op YouTube: 

Flores – Indonesia, The most fascinating and beautiful island 
Komodo: Land of Dragons (full documentary) 
Massive Lizards: Documentary on Giant Komodo Dragons 
Austin Stevens In Search of the Komodo Dragon 
Diving in Indonesia Komodo Flores 2013 



45 

 

 

Bezoek kindertehuis Flores 
Monique Hoveling 
 
 
Bezoek aan Mama Belgi & Yayasan Nativitas op Flores, mei 2014 

Ter voorbereiding van onze reis naar Flores kwamen we uit op de volgende 
website : www.kinderenvanflores.nl. Hier lazen wij over de Belgische missie-
onderwijzeres Marie Jeanne Colson. Tot 1972 was zij werkzaam in het voor-
malig Belgisch Congo, totdat het daar te gevaarlijk werd. In 1973 vond zij 
haar nieuwe plek op het eiland Flores, Indonesië. Zij kwam in Maumere aan 
en ging voor 3 maanden naar het klooster van de zusters Urselinen om de 
taal te leren en zich te oriënteren. Ze werd benoemd in een klein bergdorpje 
op de missiepost van de Nederlandse pater Schouten met als taak: toezicht 
houden over 3 weeskinderen die op de missiepost rondliepen.     
                                                     
Mevrouw Colson begon zich steeds meer in te zetten voor de kinderen van 
Flores, zoals ongewenste kinderen, zieke kinderen, wezen en gehandicapten. 
Eind september 1975 nam ze de eerste baby op in haar eigen huisje, omdat 
de moeder gestorven was.         

    

Dit initiatief groeide in de 
loop der jaren uit tot zes 
moderne kindertehuizen 
in Maumere, Watublapi, 
Lekebai, Wolofeo, Nebe-
blawuk en Nangehure. 
Het laatste kindertehuis 
is speciaal ingericht voor 
de opvang van gehandi-
capten. 
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Bezoek kindertehuis Flores 
Vervolg 
 
 
Op Flores wordt zij liefdevol “Ibu Bel-
gi” of “Mama Belgi” genoemd.  Wij 
werden heel vriendelijk door deze 
energieke bijna 80-jarige vrouw ont-
vangen in haar kantoor. Ze nam alle 
tijd voor ons ondanks haar drukke 
werkzaamheden. Vol liefde sprak zij 
over haar kinderen en uiteraard heb-
ben wij met “Mama Belgi” gesproken 
over Kasih Karunia en onze vereni-
ging.  
 
 
In het kindertehuis dat wij vervolgens bezochten stonden de kinderen ons al 
opwachten. Het kindertehuis zag er keurig en schoon uit, goed georgani-
seerd. Als verrassing werden wij getrakteerd op een zangoptreden van de 
kinderen. Een blind meisje met een prachtige stem zong een geweldig mooi 
liedje voor ons en bezorgde ons kippenvel.   

Op de website van Stichting Nativitas, www.kinderenvanflores.nl is meer te 
lezen over het geweldige initiatief van Mama Belgi. 
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Selamat makan ~ Eet smakelijk 
Spekkoek: zo maak je het! 
 
 
Wat heb je nodig ? 
 
- 250 gram witte basterdsuiker 
- 250 gram boter op kamertemperatuur 
- 12 eieren 
- 150 gram bloem 
- 4 theelepels kaneelpoeder 
- 2 theelepels kruidnagelpoeder 
- 2 theelepels nootmuskaatpoeder 
- 4 theelepels kardemompoeder 
- 1 theelepel vanille-extract 
- 2 eetlepels cacaopoeder 
- ronde bakvorm doorsnede 20 cm 
 
Zo maak je het !   
Verwarm de oven (op grilstand) voor op 125 °C. 
Klop de suiker en de boter met een handmixer tot het mengsel lichtgeel en luchtig
(10min.). Splits de eieren. Voeg al kloppend één voor één alle eierdooiers toe aan het 
botermengsel. Voeg de bloem toe en klop tot alles gemengd is. 
Klop in een vetvrije kom 6 eiwitten stijf. Spatel de eiwitten met een pannenlikker 
voorzichtig door het beslag zodat het beslag lekker luchtig blijft. 

Doe de helft van het beslag over in een andere kom en breng dit op smaak met de 
kaneel, kruidnagel, nootmuskaat, kardemom en het vanille-extract. Meng door de 
andere helft van het beslag de cacaopoeder. 
Vet de bakvorm in. Schep 3 eetlepels beslag in de vorm en verdeel het dunne laagje 
over de bodem met de achterkant van een lepel. Schuif de bakvorm onder de gril en 
laat het beslag in ongeveer 2 minuten gaar worden. Schep en verdeel vervolgens 3 
eetlepels van het cacaobeslag in de vorm. Laat ook dit onder de gril stollen. Wissel dit 
af zodat je een mooie gelaagde spekkoek krijgt. Laat de spekkoek afkoelen voordat je 
hem uit de vorm haalt. 

Tip Door de cacaopoeder te vervangen door een eetbare kleurstof kun je het natuurlijk 

zo bont maken als je wilt. Hierdoor ook leuk voor een feestje!  
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