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Van de voorzitter

Judith Smith

Beste lieve leden,
Voor jullie ligt een speciale editie van onze Berita, voor de laatste keer met
Monique Hoveling als redactielid. Als bestuur betreuren wij dat erg. Bedankt
voor al je werk en inzet Monique, het is een troost te weten dat je Smaragd en
Kasih Karunia een warm hart blijft toedragen.
Nog een beetje duf van de jetlag en nog niet helemaal gewend aan weer
terug te zijn in ons landje, zit ik dit stukje voor de Berita te typen. Als ik naar
buiten kijk zie ik hele grote druppels vallen in mijn vijver en mijn gedachten
gaan terug naar de ongelooflijke, prachtige en spannende reis die ik met een
groep van 12 anderen heb mogen maken.
In vogelvlucht:
Maleisië, bij de Ibans (dayak stam) geslapen na een mooie boottocht dwars
door de jungle waar af en toe uit het bootje gesprongen moest worden om
het weer in de goede richting te duwen. Java: Bogor, Sukabumi (tussen de
rijstvelden overnacht), Bandung, met de trein naar Bandjar, Pangandaran
(verschillende tochten gemaakt), Wonosobo, Yogyakarta, Kediri en Kalibaru.
De oversteek naar Bali voor een paar nachtjes (druk, druk, druk) daarna naar
Flores voor de Komodo’s (onvergetelijke boottocht tussen al de kleine
eilandjes) en geëindigd op Lombok (snorkelen en schitterende vissen gespot).
Op onze reis waren er verscheidene hoogtepunten maar die vielen in het
niets bij de ontmoeting met André, Björn en de kinderen in het tehuis.
Wat een werk hebben André en Björn verricht en wat hebben ze in 8 dagen
veel voor elkaar gekregen! Het voelde zo goed om te zien hoe Tius, Sri, Ellen,
Nico, de verzorgsters en natuurlijk de anaks hen in hun hart hadden gesloten.
Een grote wens is in vervulling gegaan, nl. dat André het tehuis eens
persoonlijk kon bezoeken. Met dank aan Jacqueline Markus en Monique
Hoveling die hun echtgenoten toch een goede twee weken moesten missen.
André en Björn zullen vast hun eigen verhaal en bevindingen in deze Berita
doen.
Op de laatste dag dat André en Björn in het tehuis waren hebben we met alle
kinderen een kampung tocht gemaakt, daarna “gezwommen“ in een volkszwembad en ter afsluiting een heuse picknick in een soort pretpark.
Hartverwarmend was het te zien hoe de kinderen reageerden toen André en
Björn de cadeautjes uitdeelden.
In mijn meegereisde groep zaten sponsorouders die het tehuis een paar jaar
geleden ook al hadden bezocht en de kinderen dus al kenden. Voor hen was
het een verrassing te zien hoe de kinderen waren gegroeid, ook in hun
ontwikkeling.
Lieve leden, ik wil hier even iets rechtzetten. Het gros van het bestuur heeft
een full time baan en doen het werk voor het tehuis in hun schaarse vrije tijd,
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weliswaar met veel liefde en passie, maar soms ontbreekt de tijd om dingen
op tijd klaar te krijgen. Eén voorbeeld is onze mooie website. Het heeft heel
lang geduurd voordat het naar de zin was, maar het resultaat verdient een
absolute 10! En dit is nog maar het begin van de veranderingen waaraan
wordt geknutseld en gedacht.
We zitten al een poosje op Facebook en ook daar worden jullie op de hoogte
gehouden van de activiteiten voor zover die er zijn. Onze vereniging gaat met
de tijd mee maar dit vraagt veel tijd, aandacht en vergt geduld.
Wat is er o.a. nog meer gebeurd in de afgelopen jaar?
We hielden in maart een goed bezochte Algemene Ledenvergadering.
Eind 2015 werden pakketten naar het tehuis verzonden met o.a. kleding, laptops, beeldschermen, kleding, zeep, handdoeken en nog veel meer. Vanwege
douane problemen kwamen de dozen met enige vertraging in april eindelijk
aan. Wat zijn we hier blij mee! En het tehuis natuurlijk ook!
Ellie, Piet, Sonja en Björn stonden in mei op de Pasar Patria in Bussum met de
verkoop van diverse producten zoals sieraden, boeken en sarongs en haalden
heel veel geld voor het tehuis op. In juni stonden ze op de Pasar Kecil in
Blaricum. Er werden prachtige ansichtkaarten en placemats met Indonesische
impressies verkocht die aan de vereniging waren geschonken door de
kunstenares Hetty Ansing.
De leerlingen van het Regius College in Schagen voerden een spetterende
musical “Beauty and the Beast” op! Zoals elk jaar gebruikelijk is, wordt een
deel van de opbrengst aan een goed doel geschonken. Dit jaar was, op
initiatief van leerling Jolle Snaas, onze vereniging de gelukkige. Dolblij namen
Björn en ik na afloop de prachtige cheque in ontvangst.
De Kinderkerk van Noord-Scharwoude zamelde iedere maand collectegeld in
voor nieuwe schooluniformen voor “onze” anaks en deden dit op een unieke
manier. In deze Berita leest u meer over dit initiatief.
Lieve mensen, er moet nog heel wat gebeuren in
het kindertehuis voordat wij en natuurlijk ook
jullie tevreden kunnen zijn, maar het begin van
het plan is er en we blijven moed houden. Blijf
ons steunen alsjeblieft, opdat de kinderen van
Kasih Karunia een goede opleiding krijgen en
volwaardige mensen worden in de maatschappij.
Aan iedereen die heeft bijgedragen ons feest met
de anaks een succes te maken: Terima kasih
banyak !
Geniet van deze sfeervolle en mooie Berita.
Sampai jumpa,
Fijne feestdagen en tot in 2017!
Selamat hari Natal & Tahun Baru 2017!

JUDITH SMITH
Judith is voorzitter van de
vereniging en van af het 1e uur
betrokken bij kindertehuis
Kasih Karunia.
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Redactioneel

André & Bryan Markus

Beste lezers van de Berita,
Voor u ligt de speciale editie van de Berita 2016. Deze is voor de laatste keer
tot stand gekomen met Monique Hoveling als redactielid. Ze heeft ons
bekend gemaakt haar redactie werkzaamheden te willen beëindigen. Ze
draagt onze Vereniging een groot hart toe, maar persoonlijke redenen
hebben haar doen besluiten dit te doen. Het is bijzonder jammer dat ze onze
redactie verlaat en wij danken haar voor het vele goede werk dat ze heeft
verricht.
U zult gemerkt hebben dat u de Berita van afgelopen winter 2015/2016 niet
heeft ontvangen. Daarentegen heeft u tijdens de kerst een prachtige kerstkaart van onze vereniging ontvangen met daarin de jaarlijkse kerstgroet van
het kindertehuis Kasih Karunia. Het is onze bedoeling om voortaan in het
voorjaar (maart-april) en het najaar (september-oktober) de Berita uit te geven. Hierdoor vallen de nieuwsfeiten van de vereniging beter samen met de
edities.
De uitgave van de winter en zomer Berita is mede door het vertrek van
Monique komen te vervallen, maar er is hard gewerkt om deze speciale extra
uitgebreide 2016 editie in full colour deze maand uit te geven.
Omdat de nieuwsberichten van de website, de Berita en social media
(Facebook, Twitter) voortaan vanuit één beheersysteem worden opgemaakt,
is besloten de redactie vooralsnog niet uit te breiden en de werkzaamheden
op te vangen met de bestaande bezetting.
Wij danken allen die een bijdrage leverden aan deze Berita en wensen u veel
leesplezier!
Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar!
Leuke verhalen over uw
sponsorkind?
Wilt u uw reiservaringen
met ons delen?
Plannen om een sponsoractiviteit voor de kinderen
van Kasih Karunia te gaan
doen?
Vertel het ons, wij maken
er graag nieuws van!

BRYAN MARKUS
Bryan is coördinator online,
draagt zorg voor de visuele
uitingen en huisstijl. Tevens is
hij redactielid .
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Uw nieuwsbijdrage aan de
Berita en de website is van
harte welkom!
Adverteerders zijn welkom!
In het colofon staat ons
contactadres.

ANDRÉ MARKUS
André is penningmeester en
coördinator PR en media.
Daarnaast is hij redactielid .

Berichten

leden, sponsorouders, donateurs

Nieuwe leden
De volgende leden heten wij van harte welkom:
Fam. N. Groot, Wormer
Dhr. E.M. Kluijver. Bussum
Mevr. E.A. Addink, Utrecht

Dhr. R. van der Wijst, Leusden
Dhr. R.A. Edeling, Huizen (NH)
Mevr. R. Wagner-Cremer, Bunnink

Alle nieuwe leden bedankt voor uw aanmelding en bijdrage.
Nieuwe Sponsorouders
Adam heeft nieuwe sponsorouders!
Mevr. Rike Wagner-Cremer heeft begin 2016 de sponsoring
overgenomen van de vorige ouders.
Nava heeft ook nieuwe sponsorouders!
Mevr. Elisabeth Addink neemt dit najaar 2016 de sponsoring
over van de vorige ouders.
Namens Adam en Nava danken wij de vorige ouders voor hun jarenlange
steun!
En uiteraard heten wij de nieuwe sponsorouders van harte welkom.
Uw financiële bijdrage geeft Adam en Nava een betere toekomst. Dank!
Familieberichten
Voor zover de redactie bekend hebben ons geen familieberichten bereikt.
Mochten wij uw berichten, om welke reden dan ook, niet hebben ontvangen,
dan verzoeken wij u dit nogmaals aan ons te sturen. Dit kan per post aan het
secretariaat of per e-mail aan de redactie.
In de komend Berita zullen wij uw bericht dan alsnog plaatsen.
In deze rubriek plaatsen wij berichten van leden en sponsorsouders die gaan
over geboorte, huwelijk, beterschap en over overlijden.
redactie@verenigingsmaragd.nl
Vereniging Smaragd, Wethouder Rijkeboerweg 32, 1161 NN Halfweg
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Nieuwjaarsreceptie

Gezellige nieuwjaarsreceptie van vereniging Smaragd
Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie van vereniging Smaragd wenste Björn
Knehans de aanwezigen een gezond en gelukkig 2016.
Hij bedankte de genodigden voor hun aanwezigheid en de heerlijke hapjes
die vol liefde door iedereen was bereid en meegebracht.
Björn sprak de wens uit dat iedereen zich kon blijven inzetten voor de
vereniging en de kinderen van Kasih Karunia.
Er was een goede opkomst en de gastvrijheid van Karin Markus, in de altijd
bijzondere huiselijke ambiance van Koﬃe bij Kaatje, heeft daar zeker aan
bijgedragen, waarvoor onze dank!
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Van de secretaris

Ellie Hutzezon

Concept notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 2016
1e versie – ter goedkeuring aan de ALV 2017

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 op de
Website en in de Berita zal worden gepubliceerd.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 17 maart 2016 bij Koﬃe bij Kaatje te
Halfweg
Aanwezig:
Bestuur: Judith Smith, André Markus, Björn Knehans en Ellie Hutzezon
Coördinator sponsorouders: Juul Beltman
Aanwezige leden: Bryan Markus, Trix Faase, Piet Hutzezon, Monique Hoveling, Jaap Kok, Ellen Ypma, Lyda Vernooij, Jos Beltman, Sonja Hoﬀman, Everdien Tesselaar, Bob Schuit, René Faas, Hennie en Pleuni van Tuil, Carla
Lindeman, L. en H.E. Hendriks, Rosa Huneker, Wim Glasius
Afwezig met kennisgeving, leden: Wim Heinen, Robert de Bruijn, Annette Booiman, Bernard Laamers, R. Verdonk,
Frans en Corrie ten Hoope, Fup Bakker, Cindy von Kriegenbergh, Wim en May Glasius, Jan Dietz en Gerdien de
Lange, Ferry Abels, Mieke Boeﬀ, Marty Niesing, Roel Verveer, Riek van Alphen, Jacques en Marianne Buisman,
Hans en Henny van Leeuwen, Guus Euwen, Piet en Cristina Noordermeer, Irene de Gast, Claudia van Egmond,
Louise Koper, Leni en Hans Brocheler, Rob en Nel van Neer, F. De Haas, Annemarie van Vliet, Chris en Aag
Zurche, Denise Vandenbroecke, Thea Assink, Alexandra Visser, Inge den Haan, Kitty Takens-Stroink. Ina KasMooij, Nico van der Waals, Marty Niesing, Caroline Engwerda , Peter Hardenberg

1. Opening
De voorzitter, Judith Smith, opent om 20.00 uur de vergadering en heet de
aanwezigen hartelijk welkom. In de zaal, op tafel, liggen kaarten, placemats en
foto’s te koop, welke geschonken zijn door de kunstenares Hetty Ansing. De
opbrengst hiervan is voor Kasih Karunia.
2. Vaststelling agenda, mededelingen, berichten van verhindering
De agenda wordt vastgesteld, Ellie Hutzezon meldt dat er 46 afmeldingen zijn.
Zij zegt toe de berichten van verhindering op te nemen in het verslag.
3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering 2015
Op de notulen van de algemene ledenvergadering van 19 februari 2015 ( het
eerste concept is gepubliceerd in de Berita van zomer 2015), zijn geen op of
aanmerkingen gekomen. N.a.v. agendapunt 8, laatste alinea: Trix Faase heeft
een vraag n.a.v. de te plannen sponsorouderdag, zij vond de bijdrage van de
sponsorouders aan de hoge kant. Judith geeft aan dat alles gecalculeerd is,
maar er zijn geen reacties binnengekomen van sponsorouders die het te duur
vonden, wel waren er heel veel afmeldingen. Het is jammer dat er zo weinig
animo was, daarom is de sponsorouderdag niet doorgegaan. Hiermede wordt
het verslag vastgesteld en ondertekend door Judith en Ellie.
4. Financieel verslag 2015 en verslag kascontrolecommissie jaar 2015
De penningmeester, André Markus, geeft een toelichting op de cijfers en
balans van het jaarverslag 2015 zoals die tijdens de ALV wordt uitgereikt.
Peter Hardenberg van de kascontrolecommissie kan helaas niet aanwezig zijn
door persoonlijke omstandigheden. Jos Beltman is iets verlaat.
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Het Bestuur is ongewijzigd ten opzichte van 2015.
In 2015 is het Bestuur 3 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen.
Ook dit jaar zijn persoonlijke omstandigheden de reden dat er minder
mogelijkheid is geweest om meer te vergaderen. Zoals altijd wordt er erg veel
gecommuniceerd via e-mail, telefonisch en via de WhatsApp. van de Bestuur
groep. De formele bestuursvergaderingen zijn in het jaarverslag puntsgewijze
genoemd.
Staat van Baten en lasten van 2015;
Aan de hand van de staat van Baten en Lasten, Begroting 2016 geeft André
een uitleg. Van de donaties wordt een administratie bijgehouden. In de Berita
wordt jaarlijks een lijst gepubliceerd, de donaties van 2015 worden in de
Berita van dit voorjaar geplaatst. Björn informeert of er al berichten zijn van
de zending die nog onderweg is naar het kindertehuis. Judith antwoordt dat
de zending in maart zou aankomen maar nog geen bericht hiervan heeft
gehad, zij houdt het Bestuur op de hoogte. Aan het spaarfonds van de
kinderen is een hogere dotatie gedaan dan vorig jaar, gezien de
leeftijdsopbouw van de kinderen en de hedendaagse lage renteontwikkeling.
Dat wordt in de begroting van 2016 meegenomen.
De balans per 31-12-2015 wordt inhoudelijk doorgenomen. De Verenigingsreserve is toegenomen op basis van het resultaat van het afgelopen
Verenigingsjaar. De bestemmingsreserve voor de reparatie van het tehuis is
hetzelfde gebleven omdat er geen investeringen zijn gedaan in het tehuis.
Nog te ontvangen baten:
De leden krijgen binnenkort een schrijven of e-mail dat de nog te innen
contributie van 2015 + 2016 gelijktijdig wordt geïnd. Dit valt samen met een
hernieuwd verzoek om de contributie via automatische incasso toe te staan
en het nieuws van de introductie van de nieuwe website.
Kascontrolecommissie boekjaar 2016:
Jos Beltman en Peter Hardenberg hebben de boeken over 2015 gecontroleerd
en in orde bevonden. De ledenvergadering dankt Jos en Peter en verleent
daarop het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
5. Begroting 2016
De donaties en activiteiten van de Vereniging zijn bepalend voor de
begroting. De resultaten die geboekt zijn door de deelnemers van de Dam tot
Dam loop verdiend hulde! Informatie over de geplande verenigingsactiviteiten dit jaar worden door Ellen Ypma in punt 9 toegelicht.
Voor de ondersteuning van het Child Right Gala is een mooie donatie binnengekomen. In de bijdrage van de Verenigingsactiviteiten is een bepaald bedrag
opgenomen, bijvoorbeeld om dit jaar een marktkraam te huren om spullen te
verkopen op een Pasar Malam te Bussum en de Pasar Malam te Blaricum
(bijvoorbeeld Indische boeken en donaties van bijv. Hetty Ansing) om zo voor
de Vereniging extra geld te genereren.
De kantoorkosten worden voor 99,9 % betaald door het Bestuur zelf. Er
wordt binnenkort een declaratiebeleid voor het Bestuur op papier gezet,
zodat duidelijk is wat gedeclareerd mag worden.

88

De Berita wordt 2x per jaar uitgegeven en voortaan wordt met de Kerst altijd
een kaart aan alle leden en sympathisanten en donateurs gezonden. Dit is
een extra aandacht moment in het jaar om iedereen te bedanken, daardoor
vervalt de kaart die wij in verleden apart aan de donateurs zonden.
Voor de transportkosten goederenverzending wordt uitgegaan van één keer
per jaar een zending met een maximum bedrag tenzij er computers worden
verzonden. Judith geeft echter aan dat er dit jaar waarschijnlijk geen zending
zal zijn en even pas op de plaats wordt gehouden. Er zijn computers
verzonden en de zending heeft meer volume dan vorige jaar waardoor de
transportkosten hoger liggen.
De eerste communicatie stappen met Frau Ellen zijn gezet t.a.v. het levensonderhoud van de 51 kinderen, zodat we wat meer grip kunnen krijgen op de
uitgaven daar, hier wordt een actieplan voor opgesteld. Ook de medische
verzorging van de kinderen is een aandachtspunt. Het schoolgeld is hoger
t.o.v. vorig jaar, dit heeft te maken met meer kinderen die naar school gaan
en meer kinderen die naar het hoger onderwijs gaan. Door Frau Ellen wordt
onderzocht wat we hierin kunnen besparen.
Frau Ellen volgt een computercursus en een intensieve Engelse training, hiervoor is voor het eerst een bedrag van € 300 begroot. Zij heeft zich met medeweten van Tius bereid verklaard een coördinerende, sturende rol te gaan
spelen welke heel belangrijk is voor het tehuis. Zij gaat o.a. computerlessen
geven aan de kinderen en communiceren tussen het Bestuur en het tehuis.
Zij gaat in de toekomst Tius gaan vervangen. Zij geeft ook de kinderen Engelse
les. Lyda Vernooij geeft aan dat dit goed te merken is omdat sommige grotere
kinderen al op Facebook met hun sponsorouders in Engels communiceren.
Voor onderhoud en reparatie (beheerskosten project) is een bedrag van
€ 4000 begroot, € 1500 hiervan is gepland voor een computerlokaal. Dit
project is vorig jaar stil komen te liggen aangezien de architect die wij voor
ogen hadden door persoonlijke omstandigheden heeft moeten afzeggen.
Björn en André hebben nu besloten om in september samen naar Kasih
Karunia te gaan, voor een werkbezoek o.a. op het gebied van te plannen
bouwactiviteiten daar. Vanuit het Bestuur is besloten ieder jaar het tehuis te
bezoeken zodat er controle uitgeoefend kan worden.
André legt de begroting ter goedkeuring voor. De begroting wordt door de
vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag van de Vereniging, zoals uitgereikt
tijdens de ALV wordt gepubliceerd op de website en is opvraagbaar bij de
Secretaris Ellie Hutzezon.
6. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2016
Jos Beltman en Jaap Kok zullen volgend jaar als kascontrolecommissieleden
optreden. Peter Hardenberg zal worden gevraagd zich beschikbaar te stellen
als reserve.
7. Bestuursverkiezing
Er is een rooster m.b.t. de stand van zaken verkiezing van het bestuur.
Judith, voorzitter, is benoemd op 26-03-2013, haar jaar van aftreden is 2016,
maar zij stelt zich beschikbaar. Aan de vergadering wordt gevraagd of iemand
deze functie ambieert? Niemand stelt zich beschikbaar zodat Judith als
voorzitter aanblijft.
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Bjorn, vice-voorzitter, is benoemd op 19-02-2014, zijn aftreden valt in 2017
Ellie, secretaris, is benoemd op 19-02-2014, haar aftreden valt in 2017
André, penningmeester, is benoemd op 06-03-2012, maar heeft te kennen
gegeven in de ALV van 2015 zijn functie ter beschikking te stellen. André blijft
actief zoeken naar vervanging of een oplossing. Hij is voornemens deze
functie nog een jaar waar te nemen.
8. Nieuw huishoudelijk reglement
Het concept “Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 19 van de
statuten” wordt tijdens de vergadering uitgereikt en inhoudelijk doorgenomen. André geeft een toelichting. Het huishoudelijk reglement moet opnieuw worden vastgesteld aangezien het oude exemplaar van vele jaren geleden dateert, bovendien was het oude reglement gespitst op Vereniging Smaragd Reizen. Conform de statuten wordt een nieuw reglement vastgesteld.
De eerste motivatie hiervoor is een aanvraag voor de categorie kleine goede
doelen bij het CBF. Wij vallen in categorie A (tot € 100.000 begroting). Het CBF
schrijft voor dat wij een goed huishoudelijk reglement hebben. Hiermee
kunnen wij een erkenning aanvragen en komen wij op de website van het
CBF, deze erkenning helpt voor het imago en het vertrouwen.
Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat enkele situaties binnen het huishoudelijk reglement niet helemaal klopten. Tevens werd opgemerkt dat de
leden het huishoudelijk reglement niet tijdig hebben kunnen inzien.
Na discussie over de aanpassingen van het concept reglement wordt door de
meerderheid van vergadering besloten het huishoudelijk reglement goed te
keuren. André zal in de toekomst deze opmerkingen meenemen voor de
volgende ALV. De statuten en het reglement zullen z.s.m. op de nieuwe website worden gepubliceerd.
9. Informatie activiteiten (evaluatie 2015, planning 2016) door Ellen
Ypma en Piet Hutzezon
Dit jaar zal niet de Dam tot Dam Loop worden georganiseerd maar om wat
meer variatie is gekozen voor een spinning marathon op de locatie bij Wieler
vereniging H.S.C. de Bataaf in Zwanenburg.
De marathon zal waarschijnlijk op zaterdag 26 november gaan plaatsvinden
van ’s ochtends 10.00 uur tot ‘s avonds 22.00 uur. De bedoeling hiervan is om
sportievelingen te zoeken die een fietsteam willen formeren van maximaal 10
personen. Het minimale sponsorbedrag voor één fiets zal € 250 bedragen. Dit
bedrag dient van tevoren te worden voldaan. Wij hebben ingezet op
tenminste 10 teams. Indien mensen een team willen vormen of mee willen
fietsen dan kunnen zij zich aanmelden bij Ellen Ypma of Piet Hutzezon.
Een en ander zal worden opgeluisterd door een stukje muziek en/of
entertainment. Ellen gaat z.s.m. contact opnemen met de contactpersonen
binnen H.S.C. de Bataaf over de definitieve datum.
De vergadering informeert of er geen Smaragdfeest meer wordt gegeven.
Ellen geeft aan dat in het verleden de activiteitencommissie uit 7 personen
bestond en dat er nu nog 3 personen over zijn. De organisatie van een
dergelijke dag is met 3 personen niet te doen, vandaar dat gekozen is voor
een andere opzet. De vergadering geeft aan dat het samenzijn van de
vereniging en de sponsorouders gemist wordt.
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Is er een mogelijkheid om dit in de toekomst weer te realiseren. Het Bestuur
geeft aan hierover na te denken.
10. Opening nieuwe website (on line brengen)
Het grote moment is aangebroken dat de nieuwe website Online gaat, deze
nieuwe website is helemaal gemaakt door Bryan Markus en André. Judith
dankt Bryan en André hartelijk voor al hun inspanningen en biedt Bryan
namens het Bestuur een cadeaubon aan. André geeft een toelichting, de
insteek van de website is een zo breed mogelijk publiek te bereiken en niet te
richten op de Indonesische cultuur. Het is van belang met de tijd mee te gaan
als het gaat om Social Media. De website heeft verschillende functionaliteiten,
de nieuwsfeiten worden als een soort blog weergegeven.
De vergadering dankt Bryan en André voor hun fantastische werk.
11. Informatie over Kasih Karunia
Juul Beltman geeft een toelichting. Het verslag van haar bezoek aan Kasih
Karunia vorig jaar staat beschreven in de laatste Berita, zij heeft het fotoboek
ter inzage meegenomen naar de vergadering. Zij krijgt maandelijks van 5 tot 6
kinderen een klein verslag en foto’s van Kasih Karunia welke wordt verzonden
naar de sponsorouders. Ook wordt iedere maand een verslag van de
verjaardagen van de kinderen aan haar gezonden, deze informatie wordt
natuurlijk ook doorgezonden naar de sponsorouders. Juul is voornemens 21
juli weer naar Kasih Karunia te gaan, zij gaat alle sponsorouders aanschrijven
om een kaart te sturen voor hun sponsorkind, zodat zij deze kaarten kan
meenemen naar het kindertehuis.
12. Rondvraag
Peter Hoogkamer:
Als er nieuwe leden bijkomen, kunnen we dat lezen in de Berita, maar als leden zich afmelden kunnen we dat niet zien. André antwoordt; het komt
positiever over om nieuwe leden te vermelden als leden te vermelden die zich
hebben afgemeld. Bovendien kost het bijhouden van alle extra informatie
heel veel werk.
Ludwig Hendriks:
Komt er nog een feest in 2016? Ellen Ypma antwoordt zoals zij ook bij
agendapunt 9 heeft aangegeven, het ontzettend veel werk is om een
dergelijke dag te organiseren met 3 personen. De laatste 2 jaar kwamen er
ook steeds minder mensen naar ons feest toe. Ellen staat echter open voor
nieuwe ideeën en initiatieven. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de info
op de Website.
Juul Beltman:
Vinden we het goed dat er zoveel mogelijk gecommuniceerd wordt via
Facebook met de kinderen, hoe staat het Bestuur daar tegenover?
André antwoordt dat er een communicatieplan zowel in- als extern wordt
opgesteld. Individuele communicatie met de sponsorouders en het kind is
wettelijk toegestaan vanaf 13 jaar via Facebook. Individuele communicatie
met het kind zal worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.
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Ellen Ypma:
Is er al een nieuwe sponsorouder voor Adam? Judith antwoordt dat er al een
nieuwe sponsorouder is gevonden.
12. Sluiting
Judith dankt een ieder hartelijk voor de aandacht en sluit de vergadering om
23.00 uur
Na afloop van de vergadering presenteert Björn Knehans een filmpje van de
Dam tot Dam loop. De vergadering dankt Björn hartelijk.
Algemene Ledenvergadering goed bezocht
Deze Algemene Ledenvergadering was bijzonder geslaagd. Er was een goede
opkomst, goede inbreng en discussie. Kortom, een goede vergadering. 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.
Zoals vermeld in de notulen heeft de voorzitter, Judith Smith, tijdens de
vergadering, met een simpele druk op de knop, de digitale opening verricht
van de nieuwe website. Alle aanwezigen hebben een eerste blik mogen
werpen op de pagina’s van de website en waren erg enthousiast.
Het concept van de notulen van de vergadering kunt u bekijken op onze
website www.verenigingsmaragd.nl
Wilt u stukken opvragen?
Uiteraard stellen wij alle stukken aan u ter beschikking. U kunt uw verzoek
schriftelijk of telefonisch bij het secretariaat kenbaar maken.
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Uitnodiging ALV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017
Het bestuur van Vereniging Smaragd nodigt bij deze alle leden uit voor het
bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Datum
Inloop
Aanvang
Locatie

: donderdag 16 maart 2017
: vanaf 19:30 uur
: 20:00 uur
: Rest. Koﬃe bij Kaatje, Spaarndammerweg 2, 1165 MR Halfweg

U bent van harte welkom, uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd!
Mocht u verhinderd zijn, wilt u zich dan s.v.p. afmelden?
E-mail
: info@verenigingsmaragd.nl
Telefoon
: 020 - 497 7587
Routebeschrijving
Op 300 m. is treinstation Halfweg-Zwanenburg te vinden.
De A9 vanuit alle richtingen: op het Rottepolderplein afslag Halfweg, daarna
1e afslag Halfweg, links onder viaduct door en wegvervolgen tot over het
spoor, 1e weg links.
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Voorlopige Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering

3.

Vaststelling van de notulen van de ALV van d.d. 17-03-2016

4.

Financieel jaarverslag boekjaar 2016 en verslag kascommissie

5.

Begroting 2017

6.

Benoeming kascommissie
Kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering zich aan
melden bij de secretaris.
PAUZE

7.

Bestuursverkiezing
Dit punt wordt mondeling toegelicht.

8.

Beleidsplan 2017/2020

9.

Informatie over Kasih Karunia

10.

Informatie over verenigingsactiviteiten

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Na afloop is er een mooie presentatie over het kindertehuis Kasih Karunia.
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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ELLIE HUTZEZON
Ellie is secretaris van de
vereniging en veel betrokken bij
verenigingsactiviteiten voor
kindertehuis Kasih Karunia.

Van de penningmeester

André Markus

Financieel jaarverslag 2015 & begroting 2016
Onderstaand treft u het beknopte financiële jaarverslag aan van vereniging
Smaragd. Dit bestaat uit de balans 2015 (bezittingen en schulden), de staat
van baten en lasten 2015 en de begroting voor 2016. Het uitgebreide jaarverslag 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.
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Van de penningmeester

André Markus

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!
Telf. : 020 - 822 5257
Email : info@verenigingsmaragd.nl
Op onze website vindt u ook veel informatie:
www.verenigingsmaragd.nl
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ANDRÉ MARKUS
André is penningmeester en
coördinator PR en media.
Daarnaast is hij redactielid .

Donateur in beeld

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.
ChildRight
ChildRight is een, door een groot aantal Nobelprijswinnaars ondersteund,
fonds dat vecht voor de rechten van kinderen wereldwijd. In 1994 is deze
stichting opgericht door de Nederlandse Nobelprijswinnaars prof. Simon van
der Meer en prof. Jan Tinbergen.
Vandaag de dag wordt Child Right ondersteund door een internationaal
gezelschap van Nobelprijswinnaars, onder wie de Dalai Lama en Lech Walesa.
Samen zetten zij zich in voor de 250 miljoen kinderen die dagelijks worden
uitgebuit als arbeidskracht en/of als lustobject. De Nobelprijswinnaars doen
met ChildRight een beroep op de wereld –op u, jou, ons allemaal: Stop het
uitbuiten van kinderen! Ze hebben recht op een beter bestaan en een betere
toekomst! Zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Daarbij wordt
door ChildRight geen enkel onderscheid gemaakt met betrekking tot geloof,
ras, politieke overtuiging, enz.
ChildRight vecht vóór kinderrechten en tégen geweld. ChildRight bestrijdt
kinderexploitatie: alle vormen van geweld, uitbuiting en misbruik van
kinderen.
ChildRight Fund ondersteunt Kasih Karunia
ChildRight geeft financiële steun aan ons
kindertehuis Kasih Karunia, hiervoor zijn wij
hen bijzonder dankbaar!
Hebt u interesse in ChildRight?
Telf. : 030 - 677 72 80
Email : info@childright.nl
www.childright.nl

Bron: ChildRight
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Donaties en giften

Donaties & giften
In het verleden werden donaties en giften vermeld onder naam, adres en het
bedrag. Als donateurs anoniem wensten te blijven, werden initialen van vooren achternaam vermeld en het bedrag.
Dit betrof niet de sponsors van de verenigingsactiviteiten, deze sponsors
werden rechtstreeks bedankt.
In 2014 meende het bestuur anders te moeten gaan publiceren omdat veelal
bepaalde gegevens niet bekend waren. Echter, voor sommigen bleek dit te
beperkt te zijn en daarom is besloten de publicatie iets uitgebreider te doen.
Anoniem doneren
Donaties bereiken ons via bank, kas en ook als gratis diensten en materialen.
Deze zijn veelal anoniem en ontbreken de persoons- en adresgegevens.
Omdat wij de anonimiteit van gevers willen waarborgen zullen wij, vanwege
privacy, geen onderscheid meer kunnen maken op basis van anonimiteit.
Publicatie
Alle donaties worden geadministreerd en jaarlijks verantwoord aan de kascommissie en de ALV. Eenmaal per jaar zal in de Berita en op de website extra
informatie over de donaties van het vorige boekjaar gepubliceerd worden.
Hierbij zullen van alle privé donateurs alleen initialen vermeld worden van
voorletters en achternaam en het totale gedoneerde bedrag.
Dankbetuiging
Vermits de adresgegevens beschikbaar zijn, ontvangt elke donateur 1x aan
het einde van het jaar een bedankkaart voor hun steun. Via de website en
social media wordt dit eveneens in het algemeen gedaan.
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Donaties & giften 2015
Ontvangsten via:
Bank
€ 2.415,50
Kas
€
7,45
Gratis materialen €
77,21

Bestemming:
Algemene bestemming € 2.313,16
Werkbezoek J. Beltman € 137,00
Schooluniformen
€
50,00

Initialen donateur/ naam organisatie:

Land:

Waarde/ Bedrag:

A. M.

Nederland

€

2,45

B.J. F.

Nederland

€

198,50

C. R.

Nederland

€

40,00

C. Z.

Nederland

€

35,00

Club Holandés

Spanje

€

200,00

D.J.F.M. de K.

Nederland

€

20,00

Diac. Prot. Kerk Hoogmade

Nederland

€

235,00

E. M.-H.

Nederland

€

60,00

E.G. H.

Nederland

€

35,00

I. R.

Duitsland

€

90,00

I.H. den H.

Spanje

€

100,00

J. S.

Nederland

€

10,00

J.A.T.M van A.

Nederland

€

235,00

M. C.N.

Spanje

€

20,00

M. T. van V. de P.

Spanje

€

135,00

M.P. I.

Spanje

€

100,00

Onbekend

Nederland

€

5,00

One-desk4all

Nederland

€

77,21

P. O.

Nederland

€

370,00

P. T.

Nederland

€

37,00

P.C. van O.

Nederland

€

70,00

R. D.

Nederland

€

5,00

R. P.

Nederland

€

50,00

R.N. de B.

Nederland

€

220,00

S. R.

Nederland

€

100,00

W. K.

Nederland

€

50,00

€

2.500,16

Elke donateur kan informatie opvragen over de donatie bij het secretariaat.
Kom ook in actie!
Heeft u een initiatief om voor ons prachtige doel in actie te komen? Laat het
ons weten, wij kunnen u helpen met social media en sponsormateriaal.
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Van de vicevoorzitter

Björn Knehans

Verwelkomd door Kasih Karunia - Selamat datang di Kasih Karunia
Verslag werkbezoek september 2016
En een warm welkom hebben we zeker gekregen van alle bewoners van Kasih
Karunia. Van Pak Tius en Ibu Sri, Ellen en Nico, alle kinderen ( “onze Anaks) tot
aan de verzorgsters. We hebben iedereen in onze hart gesloten…
Maar eerst terug naar afgelopen januari. Begin dit jaar besloten André en ik
om samen Kasih Karunia te bezoeken. Ons reisdoel voor het werkbezoek die
we vooraf hadden beschreven luidt als volgt:
Bezoek van vicevoorzitter en penningmeester aan Kasih Karunia en het uitvoeren
van, vooraf gecoördineerde, activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van het
kindertehuis en de anaks. De reis door Indonesië heeft ook tot doel de cultuur en
leefwijze te leren kennen van de mensen in Indonesië.
Vooraf ons werkbezoek hebben André en ik de activiteiten die we wilden
doen op een rijtje gezet en voorbereid. Althans, zoveel mogelijk wat we
konden doen in onze eigen vrije tijd. André heeft vooraf een lijst met vele
vragen aan Fraulein Ellen gemaild, die ze allemaal heeft beantwoord en uitgewerkt. Zo heeft ze bijvoorbeeld een complete lijst gemaakt met de maten
van alle anaks voor schooluniformen en schoenen, die we wilden aanschaﬀen. Ellen heeft geholpen met de verduidelijking van de financiële
administratie van de basisschool Tunas Harapan en heeft ze inzicht gegeven
welke verzorgsters er op dit moment werken. En allemaal in goed begrijpbaar
Engels.
Voor de invulling van de reis zijn we goed geholpen door Shinta Travel. Zij
hebben met ons meegedacht hoe we onze wensen konden invullen in deze
2,5 weken.
En toen was het eindelijk 2 september. Deze reis
was voor ons beide erg bijzonder. Ik was nog
nooit alleen zo ver op vakantie geweest en zou
eindelijk na 7 jaar “onze anaks” weer zien. André
was nog nooit in Indonesië geweest en dit was zijn
eerste bezoek aan Kasih Karunia. Dit maakte deze
reis naar de Gordel van Smaragd heel bijzonder.
U kunt zich voorstellen dat we heel erg uit keken
naar het bezoek aan Kasih Karunia.
Maar we wilden ook de schoonheid van Indonesië
zien en ervaren. Dus we begonnen onze reis in
Yogjakarta en bezochten daar de beroemde
winkelstraat Jalan Malioboro met zijn vele becaks
en paarden-wagens, De Borobudur en Prambanan Tempels en Fort Vreedenburg.
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Aankomst hulpgoederen
Op 18 april ontvingen wij het bericht
dat de zending met goederen goed
was ontvangen. Het heeft deze keer
langer geduurd dan normaal voordat
de dozen het kindertehuis bereikten.
Door allerlei zaken vertraagde telkens
het gehele transport. Maar gelukkig is
nu de zending op de plaats van zijn
bestemming aangekomen.

Hulpgoederen
naar Pare

Deze zending bevatte o.a.:
Kleding, schoenen, pannen, lakens,
computers, handdoeken.
Met dank aan alle inzamelaars en
gulle gevers, weer een mooie bijdrage
aan het kindertehuis in Pare!
Heeft u ook goederen beschikbaar?
Laat het ons weten via:
info@verenigingsmaragd.nl
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Projecten in uitvoering

Project nieuwe schooluniformen
Door Björn Knehans
We hebben u in voorgaande Berita’s al geïnformeerd over de Goede Doel
Collecte van de Kinderkerk Parochie Sint Jan de Doper in Noord-Scharwoude.
Hoe zat dat ook al weer?
Twee jaar geleden koos de Kinderkerk onze vereniging uit voor hun jaarlijkse
collectedoel. Maandelijks zou het collectegeld dat tijdens de dienst werd opgehaald gespaard worden voor onze vereniging. De kinderen wilden met dit
geld nieuwe schooluniformen aanschaﬀen voor de kinderen van de panti
De jonge kinderen, in de leeftijd van
ongeveer 4 tot 10 jaar, plakten symbolisch
stukjes stof op kartonnen poppen. De
stukjes stof staan symbool voor de stof
van de schooluniformen. Als alle stukjes
stof ingevuld waren, was het project afgerond.
Ik was een paar keer bij de dienst aanwezig en heb de kinderen verteld over het
leven in het kindertehuis. De kinderen waren altijd zeer geïnteresseerd in verhalen over onze ‘anaks’. Natuurlijk is het leven in een kindertehuis anders,
maar ieder kind is toch overal hetzelfde. Want onze kinderen gaan ook naar
school, spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes, halen kattenkwaad uit,
houden van lekker snoepen en gaan ook naar de kerk. Ze wonen alleen niet
in een eigen huis met hun pappa en mamma. Een aantal kleintjes was zich
zeer bewust dat het niet vanzelfsprekend is hoe wij hier wonen en leven en
willen graag hun steentje bijdragen door te delen met anderen.
En nu, na twee jaar, is het collectedoel afgerond. Zondag 19 juni jl. namen
Judith en ik een hele mooi gemaakte cheque in ontvangst van onder andere Carolina, Carla en Wendy.
De lieve kleine toppers van de kinderkerk
hebben meer dan € 200,00 opgehaald!
Geweldig!
Wij bedanken de totale Kinderkerk crew
ontzettend voor deze geweldige bijdrage
voor nieuwe schooluniformen voor de
kinderen van Kasih Karunia.
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Tijdens het werkbezoek van André en ik hebben we de nieuwe schooluniformen ingekocht. Het systeem van de schooluniformen kennen we niet in
Nederland. Een belangrijk voordeel van het schooluniform systeem in
Indonesië is dat er hierdoor geen verschil is tussen arme en rijke kinderen en
dat de kinderen kunnen laten zien dat ze bij de school horen en hiervan een
eenheid zijn.
Er is een speciale winkel in Pare waar men schooluniformen kan kopen. Het is
een shop vol met broeken, rokken, blouses, petjes, stropdasjes, schoolemblemen, vaantjes, speldjes etc. etc. Fraulein Ellen heeft vooraf, op verzoek
van André, een inventarisatie per kind gemaakt voor de maat van de korte
broek, rok en shirt. Zo konden we eenvoudig voor alle kinderen die op de
basisschool Sekolah SD en TK zitten een uniform kopen. De uniformen zijn in
de kleuren rood/wit (van de Indonesische vlag) wat doordeweeks gedragen
wordt en het scouting uniform speciaal voor zaterdag.

Omdat er een groot bedrag mee gemoeid is, hebben we korting bedongen en
gekregen van de eigenaars van de winkel. Nu konden we dit geld weer
bijleggen voor nieuwe schoenen die ook nodig zijn.
De poppen die door de Kinderkerk Noord Scharwoude gemaakt zijn als
symbool van de schooluniformen hebben overgedragen aan Fraulein Ellen en
de kinderen van Kasih Karunia. De kinderen vonden dit zo leuk dat we een
leuke groepsfoto hebben gemaakt.
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Projecten in uitvoering (vervolg)
Nieuw basketbalveld en ring
Door André Markus
Tijdens het werkbezoek van Björn en ik hebben wij een basketbalwedstrijd
bezocht waar ook een team van de kinderen van de panti Kasih Karunia aan
deelnam. Helaas hebben zij de halve finale niet gehaald maar ze hebben hun
uiterste best gedaan. Goed gedaan, volgende keer op naar ‘t kampioenschap!
Als gevolg van ons bezoek kwamen wij in contact Dhr. Bonny Agatha, de
districtsleider van de basketbalcompetitie. Dit is een vriend van Dhr. Untung
Susilo, het hoofd van de stichting Tunas Harapan, de basisschool van de
kinderen van het kindertehuis.
Omdat de basketbalring in het tehuis onbruikbaar was geworden, brachten
wij dit onder de aandacht van Dhr. Agatha. Ook spraken we over de noodzaak
dat sport en spel voor de kinderen meer aandacht moest krijgen en basketbal
daarin een rol kan spelen.
Dhr. Agatha heeft zich persoonlijk in gespannen voor dit doel. Het resultaat
van dit overleg is dat er een geheel nieuwe basketring en een basketbalveld is
gekomen! Fantastisch! En alles gedoneerd!
Omdat het basketbalteam geen sportschoenen had en er geen basketballen
waren, hebben wij samen met enkele teamleden nieuwe basketbalschoenen
en 2 ballen voor de kinderen gekocht. De glimlach op die gezichtjes, dat was
onvergetelijk!
Dhr. Agatha heeft met Tius besproken dat de kinderen elke dag tijd moeten
besteden aan basketbal. Tevens heeft hij de deelname van de kinderen aan
basketbaltraining gratis gemaakt.
Onze dank is groot aan Dhr. Untung en Dhr. Agatha. Terimas Kasih Banyak!

30

Reparatie riolering
Door André Markus
Tijdens onze werkvoorbereiding voor de renovatie van het tehuis bleek dat
een deel van de rioleringspijp was gebroken. Het hoeft geen betoog dat dit
nare gevolgen had….
Samen met Nico, de echtgenoot van Frau Ellen, en tevens verzorger bij de
panti, is de pijp deels vervangen en gerepareerd.

Nieuw tafeltennisnet, bats en ballen
Door André Markus
In 2014 is door Thom de Vente een tafeltennistafel gemaakt. Omdat er geen
batjes en net meer waren werd er niet meer getafeltennist. Door onze aanschaf van nieuwe bats, ballen en een net, is het tafeltennissen weer aan de
orde van de dag in het tehuis. Uiteraard deden wij even een potje mee!
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Schoonmaak, hygiëne en afval
Door André Markus
Goed gereedschap is het halve werk zeggen ze wel eens. Dat geldt zeker ook
voor de pengasuh die beide tehuizen (jongens en meisjes tehuis zijn aparte
gebouwen) schoonmaken. Ook de kinderen helpen daarbij.
Uit eigen ervaring weten wij dat het
schoonhouden geen klusjes is dat je even
doet.
Wat Björn en mij viel op dat de kinderen
met het grootste gemak klein afval en
papiertjes op de grond gooiden. Terwijl
wij hen daarop wezen is het plan opgevat
schoonmaak en afvalverwerking op de
agenda te zetten.
Datzelfde geldt ook voor hygiëne.
In overleg met Tius en Frau Ellen zijn allerlei schoonmaak-, was-, en kook
hulpmiddelen aangeschaft. Er moet gezegd worden dat er ook niet veel meer
was. Nu is dat geen excuus meer en blijkens de foto’s is iedereen vol
enthousiasme aan de slag gegaan!
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Projecten in uitvoering (vervolg)
Renovatie en onderhoud gebouwen Kasih Karunia
Door André Markus
Het werkbezoek van Björn Knehans en mijzelf stond vooral in het teken van
boeken van voortuitgang betreﬀende de renovatie en onderhoud van de
kindertehuizen.
Leden en donateurs hebben hiervoor de laatste jaren financieel bijgedragen.
Dat dit een complex project is en geduld vraagt is duidelijk. Vooral omdat het
niet bestaat uit enkele reparaties maar vooral om structurele veranderingen
in de structuur van de kindertehuizen.
Vanaf de 1e dag van ons bezoek zijn de gebouwen en leefomstandigheden
geïnspecteerd, gadegeslagen door de kinderen.
Echt een hele klus!
Aan de hand van plattegronden is genoteerd
welke renovatie of aanpassing noodzakelijk is.
Ook is vastgelegd de bestemming die de ruimtes
moeten krijgen en hoe deze het beste ingedeeld
kunnen worden. Al snel kwamen wij tot de
conclusie dat niet beide gebouwen tegelijkertijd
aangepakt kunnen
worden.
De keuze is viel op het jongenstehuis omdat hier
de meeste urgentie is en ook in het voordeel is
voor de meisjes. Bij het maken van de plannen is
gekeken naar de mogelijkheden om eﬃciënter
met alle ruimtes om
te gaan. Ook ideeën
werden ingebracht door Tius en Frau Ellen.
Ook veiligheid, gezondheid, hygiëne, privacy
voor de oudere meisjes en jongens, speelruimte
en ruimte voor gezamenlijke activiteiten zoals
eten, leren en sporten. Een voorbeeld: in de tehuizen wordt gekookt en gewassen terwijl de
afstand tussen deze gebouwen slechts 70 meter is.
Daarom is besloten een centrale keuken te maken met een nieuw ingerichte
kook plaats met dubbele capaciteit voor de rijst. Voor het wassen extra
droogrekken en een grotere aparte plaats voor deze rekken.
De slaapzaal voor de jongens zal worden opgedeeld zodat er voor de oudere
kinderen meer privacy is. Pengasuh Mbak Ryati zal ook meer privacy gaan
34
krijgen
middels een eigen kamer met directe toegang tot de slaapzaal van de
jongere kinderen.

Er zal een aparte studieruimte gemaakt worden voor bijlessen in schoolvakken, Engels en computer. En voor de administratie van Frau Ellen wordt een
kantoor ingericht voorzien van de juiste hard– en software.
In het gebouw zullen veel ramen en deuren vernieuwd worden die beter geschikt zijn tegen ongedierte. En voor de warmte zullen in de muren en plafonds apparaten voor luchtverversing komen.
Tijdens onze inspectie is gebleken dat de watervoorziening niet geschikt is en
eigenlijk afgekeurd moet worden. Hiervoor zullen gesloten watertanks nodig
zijn met voldoende capaciteit.
En voor de riolering, deze loost nl. achter in de rivier, moet een septic tank
geplaatst worden zodat alleen was en hemelwater afgevoerd worden.
En bij de slaapzaal van de jongens blijkt een muur niet loodrecht te staan,
deze moet in de nieuwe opzet opgevangen worden.
Voor veel zaken was prijsonderzoek nodig. Dus
naar een groothandel gegaan waar daadwerkelijk alle bouwmaterialen te vinden waren. Gewapend met camera hebben we veel informatie tot
ons genomen die straks van belang zal zijn.
Tja, en dan een bouwer vinden, dat gaat niet
zoals in Nederland.
Van enige bedrijfsstructuur is geen sprake en
alles gaat zoals het in Indonesië gaat, maar soms
moet je geluk hebben. Bij het bezoek aan Tunas
Harapan in Pare, zagen wij dat daar bouwwerkzaamheden aan de gang waren. Het dak was
vervangen, wanden gerenoveerd, nieuwe deuren
en kozijnen etc. Dat zag er goed uit!
Dhr. Untung Susilo, het hoofd van de stichting Tunas Harapan, bracht ons in
contact met het bouwbedrijf en enkele dagen later waren we in het tehuis in
gesprek met Dhr. Chung. Alle zaken werden goed doorgenomen maar één
ding is zeker, we moeten goed beslagen op het ijs komen. Er moet een goed
onderbouwd plan met werkomschrijving komen zodat de uitbesteding met zo
min mogelijk risico’s kan worden gedaan en alle te verrichten werkzaamheden goed gecontroleerd kunnen worden en volgens plan verlopen.
Het gehele bestek wordt nu geschreven, dit zal
beoordeeld worden door Dhr. Yoyok Suryandanu, de architect die al betrokken was bij de
opmaak van de plattegronden van beide tehuizen. Yoyok zal onze Engelse versie vertalen zodat
wij oﬀertes kunnen gaan aanvragen bij de bouwer.
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van
verdere ontwikkelingen. Tot dan!
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Van de coördinator sponsorouders

Juul Beltman

Bezoek aan Kasih Karunia, 22, 23 en 24 juli 2016
Opgehaald door Bapak Tius en chauﬀeur Mafud vanaf de airport Surabaya,
arriveren wij – mijn echtgenoot Jos en ik - na een vier uur durende rit (afstand
is slechts 103 km) in het mij inmiddels vertrouwde Pare. Het wordt weliswaar
een bliksembezoek aan de panti asuhan Kasih Karunia, maar we hebben
voldoende tijd om leuke dingen met de kinderen te doen.
Vrijdag 22 juli. ’s Ochtends vroeg al opgehaald door Mafud en rechtstreeks
naar de school Tunas Harapan gebracht voor een weerzien met de leerkrachten. Dit gebeurt uiteraard niet zonder opgemerkt te worden door onze
anak-anak aldaar. Het “ibu Juul” weergalmt door de school.
Niet zo verwonderlijk: men is bezig de school van een nieuw dak te voorzien.
Het lijkt wel een bouwplaats.
Vandaag gaan we met de kleinsten en de kinderen t/m de 5e klas SD (35
anak) naar het nieuwe zwembad in de wijk van de panti, INSTA RESTO CAFE
genaamd, een combinatie van een groot overdekt zwembad met meerdere
baden en een restaurant, waar kinderen naar hartelust kunnen zwemmen en
na afloop worden getrakteerd op Mie INSTA/BAKSO+esTeh.
Terug in de panti tijd voor ballonnen. Een niet weg te denken item bij een
bezoek aan de panti. Allemaal ballonnen en een ballon-hoesje: een katoenen
bal in vrolijke dessins waarin je een ballon stopt en die vervolgens opblaast,
gemaakt door vrijwilligers bij de stichting CreaPower van onze dochter Josje.
Speelden de kinderen vorig jaar met de ballonnen, dit jaar worden ze als
stootkussen gebruikt: stop de bal onder je T-shirt en botsen maar. Jos wordt
vaak opgezocht: hij heeft een “natuurlijke” bal onder zijn T-shirt! Ha, ha.
Zaterdag 23 juli. Om 08.30 uur al in de panti. We gaan met de oudste
kinderen (20 anak) naar de “Rekreasi”, het strand van Blitar. De kinderen
hebben tassen vol snacks bij zich en matten voor op het strand. Slechts één
keer eerder zijn sommigen naar het strand geweest. De opwinding is dan ook
groot en men heeft er graag een dikke 3 uur durende busrit voor over.
Velen gaan de zee in en rollen zich in
het zand en water aan de vloedlijn.
De jongens vinden het heerlijk om
kuilen te graven, het zeewater erin te
laten lopen en deze dan weer te
vernietigen. Iedereen vermaakt zich
kostelijk. Ik durf de selfies niet te
tellen die door Jessicha, Eunike,
Eurika, Thereza, Elisabeth, Lois en
Fraulein Ellen worden gemaakt.
Ja, en dan moeten we natuurlijk weer
naar huis. We bezoeken eerst een
restaurantje in Blitar. In een rap
tempo worden de buikjes gevuld -
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zeelucht maakt hongerig! - daarna beginnen we aan de rit terug. De kinderen
blijken helemaal niet “capai”, in tegendeel! Al snel komt de vraag: ibu Juul,
gaan we nog zwemmen? Vooruit dan maar: op naar INSTA-RESTOCAFE, alsof
ze nog niet genoeg water hebben gezien en gevoeld. Een vreselijk leuke dag,
afgesloten in het zwembad met keiharde discomuziek (adoeh, waarom toch
zo hard?) en karaoke voor Bapak Tius
en Ibu Sri.
Zondag 24 juli. Alweer de laatste dag.
Om 11 uur komen er tamu-tamu
oftewel gasten. Het zijn mensen uit
een wijk van Pare die regelmatig rijst,
snoepgoed en spulletjes voor de
kinderen brengen. De kinderen weten
precies wat ze moeten doen als er
gasten komen. Ze zijn voorbeeldig,
gaan keurig in een rijtje zitten en
wachten geduldig tot ze in actie
mogen komen. Natuurlijk wordt er
een groepsfoto gemaakt.
Als de gasten zijn vertrokken vraag ik of de kinderen zin hebben in tekenen: in
no time is het stil in de panti en zit/ligt menigeen gebogen over zijn tekening
in opperste concentratie. Rond het middaguur worden er 7 nieuwe fietsen
gebracht, een welkome aanvulling op het huidige aantal fietsen in de panti.
Tja, de kinderen worden groter en de scholen waar zij naartoe gaan zijn ver
weg.
’s Middags even een fotosessie gehouden: gekke foto’s maken van de
kinderen. Reuze leuk. Tijdens het drinken van en kopje thee zoals altijd bereid
door een van de lieve pengasuh-pengasuh (verzorgsters) in de wasplaats van
het meisjeshuis, verzorgen Jos en ik spontaan een muzikaal optreden.
Inmiddels zit er een hele schare kinderen voor ons: we zingen allerlei
Hollandse (kinder)liedjes, variërend van Vader Jacob, Op een grote paddenstoel tot Berend Botje ging uit varen. Hilariteit ten top als Jos steeds zijn stem
verandert en daarbij gekke gebaren maakt. Tijd voor het afscheidsetentje, de
selamatan. Er is weer heerlijk gekookt
door Ibu Sri, Fraulein Ellen en de
pengasuh’s.
Ja, en dan het afscheid, maar niet
voordat Jos en ik worden meegelokt
voor een laatste foto in het jongenshuis. Daar is een ware suprise party
voor Jos, die 2 augustus 70 jaar hoopt
te worden.
Al met al heerlijke dagen en wat fijn
dat de kinderen er allemaal zo goed
uitzien en gezond zijn!
Bedankt Kasih Karunia!
Sampai jumpa!!!
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Verjaardagen kinderen Kasih Karunia 2016

Adam
20-10-’04 12 jr.

Angel
18-10-’06 10 jr.

Chalvin
06-09-’04 12 jr.

Chapella
11-11-’06 10 jr.

Daniël
03-10-’06 10 jr.

David
14-01-’04 12 jr.

Diane
01-08-’05 11 jr.

Elisabeth
20-01-’02 14 jr.

Emanuela
31-03-’03 13 jr.

Esther
04-09-’03 13 jr.

Eunike
04-07-’00 16 jr.

Eurika
01-07-’00 16 jr.

Febe
10-02-’07 9 jr.

Felix
02-08-’04 12 jr.

Happy
30-12-’10 5 jr.

Intan
14-05-’06 10 jr.

Jenifer
30-05-’06 10 jr.

Jesicha
03-01-’02 14 jr.

Joshua
17-08-’03 13 jr.

Judith
27-07-’04 12 jr.

Kevas
02-01-’10 6 jr.

Laluna
02-05-’03 13 jr.

Leon
29-06-’08 8 jr.

Liza
19-03-’12 4 jr.

Lois
01-01-’02 14 jr.
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Lotus Nathalie
12-12-’12 4 jr.

Lukas
07-04-’05 11 jr.

Maria
27-07-’06 10 jr.

Marssandra
28-08-’03 13 jr.

Mathias
25-11-’11 5 jr.

Nava
06-01-’05 11 jr.

Oxxy
15-01-’08 8 jr.

Peter
22-01-’11 5 jr.

Philipus
08-06-’09 7 jr.

Rafa
04-12-’09 7 jr.

Rizya
23-07-’07 9 jr.

Rossa
05-03-’08 8 jr.

Sanny (Ani)
29-03-’04 12 jr.

Sarah
29-04-’06 10 jr.

Sayna (Ina)
29-03-’04 12 jr.

Senna
30-06-’08 8 jr.

Steven
12-07-’02 14 jr.

Susana
19-02-’05 11 jr.

Tabita
12-08-’07 9 jr.

Terios
18-03-’07 9 jr.

Thereza
14-05-’00 16 jr.

Tomas
27-01-’07 9 jr.

Vanessa
22-08-’04 12 jr.

Vito
23-01-’03 13 jr.

Yohana
06-07-’07 9 jr.
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Verjaardagen verzorg(st)ers Kasih Karunia 2016

Pak Timotius
Budiono
31-05-’64 52 jr.

Ibu Sri Rahayu
Budiono
03-10-’67 48 jr.

Ibu Fraulein Eleen
Budiono
16-11-’89 26 jr.

Pak Nico
Pastria
18-06-’89 27 jr.

Bu Mugimah (Mah)

Bu Katinah (Nah)

Bu Sunarsih (Sih)

Mbak Riyati (Ti)

16-09-’63 52 jr.

10-05-’66 50 jr.

06-04-’63 53 jr.

15-04-’72 44 jr.

Verzorgsters in het zonnetje gezet
Tijdens het werkbezoek werden de verzorgsters Bu Nah, Bu Mah, Bu Sih en
Mbak Ti in het zonnetje gezet. Onder een dankwoord ontvingen zij van de
vereniging een extraatje voor hun goede zorgen voor de kinderen. Wij zijn
hen bijzonder dankbaar voor het vele zware werk dat zij verrichten.
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IN DE MEDIA

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
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TERUGBLIK IN BEELD

Dit zijn de kinderen wiens lot niet zo voorspoedig is, samen met hun verzorgers.
Wilt u hun sponsorouders worden ?

De kinderen hebben dringend melk
nodig, wie wil hen helpen ?

De aanwezige bedden.
Deze foto’s zijn afkomstig uit het 1e foldermateriaal dat door Tius en Sri gebruikt
werd om voor het kindertehuis fondsen te
werven.
Judith Smith kreeg dit in handen tijdens
haar zoektocht om een weeshuis te gaan
helpen. Zij heeft Kasih Karunia eind jaren
negentig aangedragen als project om te
ondersteunen door Vereniging Smaragd.

De kinderen zijn bezig met
bidden (godsdienstplicht)
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Fondsen en ledenwerving

De Warme Witte Winter Weken
Van zaterdag 21 nov. t/m woensdag 23 dec. 2015 vond in Soest het
bekende winterfestijn “De Warme
Witte Winterweken” plaats.
Voor het hele gezin was er veel te
genieten in een sprookjesachtig
uitje. Tuincentrum ’t Vaarderhoogt
was omgetoverd tot een mooi
nostalgisch dorp, geheel in Anton
Pieck stijl. Vereniging Smaragd was
aanwezig en verkocht allerlei
spullen die door gulle gevers waren
gedoneerd, waarvoor dank!
De inspanningen van Sonja Hoﬀman, Ellie en Piet Hutzezon waren zeker niet
voor niets, zij gingen naar huis met een prachtige opbrengst van € 165,00.
Goed gedaan, dank jullie wel!
ChildRight Fund ondersteunt Kasih Karunia
ChildRight geeft financiële steun
aan Kasih Karunia, hiervoor zijn wij
hen bijzonder dankbaar! Zo hebben de opgevangen kinderen weer
een kans op een betere toekomst.
Doel van de ondersteuning: het
verbeteren van de gezondheid, d
veiligheid van het tehuis, door aanpassingen de verzorging van de
kinderen te optimaliseren, het bieden van onderwijs.
Motivatie voor de ondersteuning:
Het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen, het bieden van
toekomst perspectief door onderwijs. Op Java is het klimaat veelal vochtig en
de slaapvertrekken hebben grote overlast door de lekkages. Ook de hoge
kosten voor zorg die ontstaan door de genoemde omstandigheden zijn
steeds moeilijker op te brengen. Onderwijs is niet voor elk kind weggelegd en
vooral weeskinderen worden achtergesteld in de mogelijkheden om te leren.
De kosten van onderwijs en leermiddelen zijn relatief hoog.
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Onze vereniging nam op zat. 23 januari deel aan het ChildRight Fund Gala.
De opbrengst van Art for Dreams en het Gala bedroeg € 176.000,00
Wat een prachtig resultaat, al dit geld gaat naar de vele goede doelen voor
minderbedeelde kinderen die ChildRight steunt, waaronder onze vereniging
Smaragd. Smaragd bedankt haar tafelgasten die hebben bijgedragen aan een
bijzonder gezellige avond. Ook bedanken wij het ChildRight Fund voor deze
uitnodiging en haar steun voor ons project Kasih Karunia. Het was groots!
Goede doelen kraam Zaandam
Mijn winkel Jouw Marktkraam in
Zaandam stelde de goede doelen
kraam ter beschikking voor onze
vereniging. Uit de verkoop hiervan
is een bedrag van € 152,31 opgebracht voor kindertehuis Kasih
Karunia in Pare. De cheque werd
met blijheid in ontvangst genomen.
Onze dank gaat uit naar Jouw
Marktkraam en de initiatiefnemers
Myrna Stöppler en Ruud van Thiel,
jullie zijn toppers!
https://www.facebook.com/
jouwmarktkraamzaandam.nl/

Pasar Kecil Blaricum markt opbrengst
In Blaricum was ook dit jaar weer
een Pasar Kecil.
25 juni jl. waren er, naast lekker
eten en gezellige muziek, tal van
leuke kraampjes waaronder die
van onze vereniging Smaragd. Dat
het regenachtig was mocht de pret
niet drukken want er was een leuke
opbrengst uit de verkochte boeken
en andere gedoneerde spullen zoals o.a. Hetty Ansing kunst.
Totaal werd € 155,00 opgehaald! Bovendien werden 2 nieuwe leden ingeschreven. Onze dank gaat uit naar de mensen die ons deze spullen doneerden, alle kopers, en natuurlijk onze eigen kanjers Sonja Hoﬀman, Ellie en Piet
Hutzezon en Björn Knehans.
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Fondsen en ledenwerving (vervolg)
Donatie Kinderkerk Parochie St. Jan de Doper
Einde project collectedoel Kinderkerk Noord-Scharwoude
We hebben u al eerder (Berita’s) al geïnformeerd over de goede doel collecte
van de Kinderkerk Parochie Sint Jan de Doper in Noord-Scharwoude.
Hoe zat dat ook al weer?
Twee jaar geleden koos de Kinderkerk onze Vereniging uit voor hun jaarlijkse
collectedoel. Maandelijks werd het collectegeld dat tijdens de dienst werd
opgehaald, gespaard voor onze Vereniging. Zo dragen de kinderen met dit
geld bij aan de aanschaf van nieuwe schooluniformen voor de kinderen van
Kasih Karunia. Deze jonge kinderen, in de leeftijd van ongeveer 4 tot 10 jaar,
plakten symbolisch stukjes stof op kartonnen poppen. De stukjes stof staan
symbool voor de stof van de schooluniformen. Als alle stukjes stof ingevuld
zijn, is het project afgerond.
Björn Knehans, onze vice-voorzitter, was een paar keer bij de dienst aanwezig
en heeft de kinderen verteld over het leven in het kindertehuis. De kinderen
waren altijd zeer geïnteresseerd in verhalen over onze ‘anaks’. Natuurlijk is
het leven in een kindertehuis anders, maar ieder kind is toch overal hetzelfde.
Want onze kinderen gaan ook naar school, spelen met hun vriendjes en
vriendinnetjes, halen kattenkwaad uit, houden van lekker snoepen en gaan
ook naar de kerk. Ze wonen alleen niet in een eigen huis met hun pappa en
mamma. Een aantal kleintjes was zich zeer bewust dat het niet vanzelfsprekend is hoe wij hier wonen en leven en willen graag hun steentje bijdragen door te delen met anderen. En nu, na twee jaar, is het collectedoel
afgerond. Zondag 19 juni jl. namen onze voorzitter Judith Smith en Björn Knehans een heel mooi gemaakte cheque in ontvangst van o.a. Carolina, Carla en
Wendy. De lieve kleine toppers van de Kinderkerk hebben meer dan € 200,00
opgehaald! Geweldig!
Wij bedanken de totale Kinderkerk crew ontzettend voor deze geweldige bijdrage voor nieuwe schooluniformen voor de kinderen van Kasih Karunia.
Heel hartelijk bedankt allemaal!
Wilt u meer weten over
de kinderkerk ?
www.sintjandedoper.nl
www.facebook.com/
Parochie-Sint-Jan-deDoper315365048624863/
Op pagina 28 kunt u
meer lezen over de
nieuwe schooluniformen.
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Mooie opbrengst op Pasar Patria Bussum
Ook vereniging Smaragd was op 11 juni jl. aanwezig op de Pasar Patria in
Bussum. Met een aantal marktkramen werden allerlei zaken verkocht voor
het ons goede doel: Kasih Karunia.
Onze kanjers Sonja Hoﬀman, Ellie en Piet Hutzezon en Björn Knehans
verkochten gedoneerde boeken, sieraden, luchtjes, kaarten en reproducties
van Hetty Ansing, kledij en vele andere
mooie spullen.
De Pasar werd goed bezocht en was
gezellig, de stemming zat er dan ook
goed in. De dag was vol met cultuur,
zang, dans en muziek. En uiteraard
lekker eten!
Naast aanwinst van een nieuw lid was
er een prachtige dagopbrengst van
totaal € 270,00!
Dank aan iedereen die ons doel een
goed hart toedraagt.
En voor onze kanjers? Een dikke pluim
voor de inzet!
Donatie kunstenares Hetty Ansing
Ook kunstenares Hetty Ansing en haar man Jan van de Bos steunen onze
vereniging Smaragd bij het werk voor kindertehuis Kasih Karunia. Zij hebben
onze vereniging een donatie gedaan in de vorm diverse reproducties,
kaarten, Indonesische kleding, batik e.d.. Deze goederen zullen door de
vereniging verkocht worden op diverse Pasar markten. Hiervan gaat de
volledige opbrengst naar ons project.
Hetty en Jan, dank voor
jullie steun!
Wilt u meer weten over
het werk van Hetty
Ansing?
www.hettyansing.nl
www.facebook.com/
hetty.ansing
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Fondsen en ledenwerving (vervolg)
Musical Beauty and the Beast!
Op dinsdag 7 juni jl. werd in de aula van het Regius College in Schagen de
musical Beauty and the Beast! gehouden. Er was in de middag een voorstelling voor de basisscholen, in de avond voor de familie en vrienden.
De volledige productie was in handen van de leerlingen van het college.

Onze voorzitter Judith Smith en vice-voorzitter Björn Knehans waren
toeschouwers van een fantastische voorstelling die werd uitgevoerd door 24
jonge talentvolle school-acteurs.
Dit jaar werd de opbrengst van de musical gedoneerd aan vereniging
Smaragd ten behoeve van kindertehuis Kasih Karunia.
En wat voor een opbrengst, totaal € 812,50!
Wij zijn alle organisators, acteurs en betrokkenen bijzonder dankbaar voor dit
prachtige initiatief.
www.musicalregius.nl
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Donatie wielerkleding De Bataaf
Op 18 december 2015 ontving onze vereniging prachtige shirts voor de anaks
van Kasih Karunia.
Deze geheel nieuwe sportieve outfit werd gedoneerd door wielrenvereniging
H.S.C. De Bataaf uit Zwanenburg.
Misschien herinnert u zich deze vereniging, in 2013 en 2014 werd op dit
sportcomplex de Smaragd Feestdag georganiseerd.
Ook toen toonde de directie van De Bataaf zich een goed sponsor voor ons
kindertehuis Kasih Karunia.
Namens de vereniging en de anaks uit Pare danken wij De Bataaf en de shirtsponsors voor hun mooie gift!

Overweegt u eens wielrenwedstrijden te gaan bekijken, of zoekt u een goede
sportvereniging voor uw kind op dit gebied?
www.bataaf.com
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Van onze correspondent op Bali

Rob Griët

Drempel van de natuur
Gedicht door Rob Griët

Bali, drempel naar het theater van de natuur
De morgen begint met het gekraai van hanen
die de zon verwelkomen
Twee houtduiven koeren zacht
romantisch dansend van tak naar tak
Het gras is nat van de ochtendnevel
Bloemen wachten om door de zon te worden gekust
Mieren en spinnen beginnen rond te kruipen
Kikkers zitten aan de rand van de vijver starend naar het water
Indringende Melati geuren vullen de lucht
Kinderstemmen laten horen dat het tijd is voor het ontbijt
Alles gebeurt zoals het hoort
maar geen enkele dag in dezelfde volgorde
Sluit mijn ogen om mijn hart deze werkelijkheid te laten beseﬀen
Op deze drempel is er plaats genoeg voor ons allen
Loop de tuin in van tegel naar tegel en droom
De vogels fluiten terwijl ik in gedachten ben
Dankbaar onderga ik de geluiden, de geuren en de warmte van de
opkomende zon
Al deze gedachten op de drempel van de natuur deel ik met U
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ROB GRIËT
Rob Griët is woonachtig op Bali
en lid van de vereniging. Hij
heeft een vaste rubriek in de
Berita en de website
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INDIË/INDONESIË OP HET WEB

http://www.indonesienu.nl/
Hier vindt u de laatste nieuws artikelen uit, over en gerelateerd aan Indonesië
met thema’s als: politiek, toerisme, opmerkelijk, business, lifestyle en milieu.
Hier kunt u ook naar diverse korte documentaires kijken, zoals:
“De Pelgrims”
Deze documentaire van 18 minuten gaat over mensen die bijeengebracht zijn
door hetzelfde leed: hun naaste familieleden zijn slachtoﬀers van de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Via de pelgrimsreis georganiseerd door de
Oorlogsgravenstichting, proberen zij de gebeurtenissen uit het verleden te
verwerken. De korte documentaire "De Pelgrims" vertelt het verhaal van de
nabestaanden van oorlogsslachtoﬀers in Nederlands-Indië die een pelgrimsreis maken naar het land waar hun familieleden liggen begrave. Een reis met
een lach en een traan. Kijk de volledige documentaire “De Pelgrims” via deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=uM_q5vn6jco
“De Reden”
Deze documentaire van 14 minuten gaat over twee Nederlandse erevelden in
Jakarta: ereveld Menteng Pulo en ereveld Ancol. De erevelden in Jakarta, maar
ook de Nederlandse erevelden in Bandung (2), Semarang (2) en Surabaya (1),
vergen intensief onderhoud. Indonesische OGS-medewerkers spelen een zeer
belangrijke rol in het onderhoud van deze Nederlandse erevelden. Indonesië
nu bezocht ereveld Menteng Pulo en Ancol in Jakarta, en vroeg OGSmedewerkers naar het belang van de Nederlandse erevelden die verspreid
liggen over het eiland Java. Kijk de volledige documentaire “De Reden” via
deze link: https://www.youtube.com/watch?v=AL-gY3XdwT8
Eat, Pray, Love: Bekende Balinese handlezer Ketut Liyer is niet meer
De bekende handlezer Ketut Liyer is niet meer. De Balinees, die bekend is geworden door het boek 'Eat, Pray, Love' van Elizabeth Gilbert en de gelijknamige film met in de hoofdrol Julia Roberts, is op 8 juni 2016 in het ziekenhuis
overleden. Niemand weet precies hoe oud de Balinese handlezer precies is
geworden. In een interview met een Indonesische krant zegt zoon I Nyoman
Latra dat zijn vader, na een ziekbed, op 100-jarige leeftijd is overleden in het
Surya Husada ziekenhuis in Denpasar. De verfilming van het boek van
Elizabeth Gilbert heeft Ketut Liyer veel bekendheid bezorgd.
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Van over de hele wereld klopten mensen bij hem aan voor wijze raad. In 'Eat,
Pray, Love' gaat Elizabeth Gilbert op zoek naar geluk. Ze bezoekt daarbij drie
landen, waaronder Indonesië.
Op het Indonesische eiland Bali komt ze in contact met de Ketut Liyer, een
handlezer uit Ubud, die haar leven heeft veranderd. In de vroege ochtend na
zijn dood, werd Bali opgeschrikt door een aardbeving.
De Balinezen denken dat de aarde vaarwel zei tegen een van haar grootste
meesterwerken.
Filmtrailer “Eat, Pray, Love”: https://www.youtube.com/watch?v=mjay5vgIwt4
TED Talks Elizabeth Gilbert: Success, Failure and the Drive to Keep Creating:
https://www.youtube.com/watch?v=_waBFUg_oT8
TV Series
Kent u ze nog, de bekende TV Series als De Kris Pusaka, De Stille Kracht, De
Late Late Lien Show en In naam der Koningin?
Deze en nog veel meer series, films en documentaires zijn te koop via http://
www.moesson.nl/shop/
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In de film “De Kris Pusaka” draait alles om een Indonesische kris die op
raadselachtige wijze in Nederland is terechtgekomen. Na een hele reeks
mysterieuze gebeurtenissen verdwijnt de kris uiteindelijk net zo onverwacht
als hij was opgedoken.
De Kris Pusaka heeft een heerlijk beklemmende sfeer, vergelijkbaar met die
van de eveneens 'Indonesische' serie De Stille Kracht (1974). Naast bekende
Nederlandse acteurs als Erik van 't Wout (Q & Q), Willem Nijholt en Peter
Tuinman zien we een keur aan Indonesische acteurs.
Kijk naar aflevering 1 van “De Kris Pusaka” via: https://www.youtube.com/
watch?v=02xjBXPvOhA
www.indieherdenking.nl
Op 15 augustus herdacht Nederland de capitulatie van Japan, waarmee op 15
augustus 1945 de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden
definitief ten einde kwam. Bij deze plechtigheid werden alle slachtoﬀers
herdacht van de Japanse onderdrukking in Zuid-Oost Azië gedurende de
Tweede Wereldoorlog.
Op bovenstaande website kunt zich aanmelden voor deze herdenkingen.
U kunt zich vooraf aanmelden voor de herdenking en voor de voordracht en
lunch. Op de dag zelf is het niet mogelijk kaarten te krijgen voor de
herdenking bij het Indisch Monument. U kunt dan plaatsnemen op de vrije
stoelen in het oranje vak.
Het thema van het programma van 2016 was: Oost west, thuis best?
Dit thema behelsde het verlangen naar een vaderland, het verlaten van huis
en haard tijdens de oorlog, het verlies van een land, de jaren na de oorlog in
een nieuw land wat (noodgedwongen) thuis wordt.
Maar is dit nieuwe thuis ook echt een plek waar je je als vanzelfsprekend
thuis voelt? Waar voel je je thuis? Is dat gevoel verbonden aan een land, tijd of
plaats of uit het zich op een andere manier?
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André Markus
Amestelle 257
1161 BB Zwanenburg
Tel: 020 - 822 52 57
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PMS 430

COMPLETE DIENSTVERLENING VOOR
STARTERS, ZZP’ERS EN MKB’ERS

Zodat u kunt ondernemen!
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