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Van de vice voorzitter

Björn Knehans

Beste lieve leden,
U heeft de eerste Berita van 2018 in handen. Er is weer veel vrije tijd van de
redactie in gestoken. En dat is weer te zien. Ik hoop dat 2018 ook voor u
gelukkig, gezond en vooral gezegend is begonnen.
Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden heeft de Vereniging de kinderen van
Kasih Karunia een “Selamatan” aangeboden. Dit is een gezamenlijke rijsttafel,
waarbij de nasi kuning (gele rijst) niet mag ontbreken. De gele rijst staat
namelijk “Voor Geluk” en dat is ook waar de Selamatan voor staat. Natuurlijk
ontbreken foto’s van deze feestelijke maaltijd in deze Berita niet.
Hebt u ook het gevoeld dat de tijd zo snel gaat? Dat u maar met uw ogen
hoeft te knipperen en er is alweer een jaar, een maand of week voorbij? We
zijn alweer toe aan nieuwe feestdagen. De paaseieren liggen alweer in de
winkel. Heeft u ze ook al gespot?
In Indonesië is op 16 februari ook het Chinees Nieuwjaar gevierd. Volgens de
Chinese astrologie is 2018 “Het jaar van de Hond”. 2018 staat in het teken van
samenwerking. En dat geldt zeker ook voor onze Vereniging. Samenwerking
geeft meer zin aan ons werk en helpt ons immers vooruit!
Voor velen is het begin van een nieuw jaar een tijd van bezinning. Iedereen
blikt weer even terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en
maken we weer nieuwe plannen om alles anders, beter òf toch gewoon weer
hetzelfde te doen. Zo ook uw bestuur.
In december jl. hebben wij een Bestuursvergadering gehad waar we ook
terugblikten op het afgelopen jaar. Wat ging goed, wat kan anders of beter en
wat willen we zeker gaan doen in 2018.
We hebben in ieder geval genoeg plannen.
In 2017 waren we voornemens om een Sponsorouderdag te organiseren. De oproep in de Berita
‘Voorjaar 2017’ heeft helaas niets opgebracht.
Vanwege geen animo is een Sponsorouderdag
afgelopen jaar niet van de grond gekomen. Dat
was natuurlijk heel jammer en teleurstellend. Het
lijkt ons zo leuk om elkaar te ontmoeten en elkaar
beter te leren kennen. Maar dat moet wel van
beide kanten komen, lieve mensen. Wij weten dat
er namelijk wel behoefte aan is!
Vandaar dat wij het nu anders gaan doen voor u.
Wij organiseren op 30 juni 2018 een gezellige
Sponsorouder bijeenkomst.
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BJÖRN KNEHANS
Björn is vice-voorzitter.
Tevens is hij coördinator voor
de sponsorouders. Daarnaast
is hij lid van de
sponsorcommissie.

In deze Berita leest u hier meer over. Dus bij deze roep ik alle sponsorouders
op om zich aan te melden, doen hoor! Hoe meer mensen des te gezelliger.
Zet de datum alvast in uw nieuwe agenda.
Ik had het al over hoe snel de tijd gaat. Weet u dat uw Vereniging Smaragd dit
jaar twee jubilea heeft? Dubbel feest! Vereniging Smaragd bestaat dit jaar
namelijk 25 jaar èn Judith Smith viert haar 15e voorzitterschap. Dit jaar gaan
we dus iets terug doen voor de sponsorouders in de vorm van een gezellige
bijeenkomst op 30 juni naar aanleiding van ons Jubileum.
Vereniging Smaragd is opgericht in
1993. In de kolom “Terugblik in beeld”
ziet u foto’s van het allereerste bezoek aan Kasih Karunia.
Wat waren de anaks toen nog klein.
Babies en kleuters nog.
De babies van toen zijn nu jongvolwassen meisjes en jongens, die
ook weer helpen bij de verzorging van
de allerkleinsten.

Om onze dankbaarheid te tonen aan Familie Budiono en alle verzorgsters Ibu
Mugimah, Ibu Katinah, Ibu Sunarsih en Ibu Riyati werd voor hen en alle
kinderen een gemeenschappelijke ceremoniele feestmaaltijd, een zogenaamde Selamatan, georganiseerd met rijsttafel en icecream.

Een Selamatan staat voor
dankbaarheid, geluk en
voorspoed.
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Van de vice voorzitter, vervolg
Ik vertelde u al dat Judith 15 jaar voorzitter is van onze vereniging. Met veel
passie heeft ze zich ingezet voor “haar anaks”. Judith kent ze allemaal
persoonlijk en heeft een goede, speciale en persoonlijke band met Pak Tius
en Ibu Sri.
Judith is diverse keren met velen van u naar het tehuis geweest en heeft
mensen enthousiast gemaakt om zich in te zetten voor de vereniging en Kasih
Karunia. Zonder Judith is er geen vereniging en zonder “onze Juud” hadden de
kinderen geen toekomst. Judith is al jaren hèt gezicht van onze Vereniging
Smaragd. Alle anaks hebben veel respect voor Ibu Judith en dragen haar op
handen. Zij is “hun oma” uit het verre Nederland. Dat kan ik uit eigen ervaring
wel zeggen.
Maar na 25 jaar volledig inzetten en 15 jaar voorzitterschap is het dit jaar een
mooie gelegenheid voor Judith om het stokje aan een nieuwe generatie over
te dragen. Judith stopt dit jaar als voorzitter van Vereniging Smaragd.
Dit zal bij de volgende Algemene Leden Vergadering op de agenda gezet
worden en een nieuwe voorzitter zal gekozen moeten worden. Hierover volgt
later meer.
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Het afgelopen jaar heb ik veel berichten gestuurd naar sponsorouders met de
laatste berichten en foto’s van uw sponsorkind. Deze berichten ontvang ik
maandelijks van onze contactpersoon Fraulein Ellen, de dochter van Pak Tius.
Bedankt voor al uw lieve e-mailtjes die ik terug krijg. Het is altijd leuk om van
u te horen en te weten dat we op de goede weg zijn en dat ons vrijwilligerswerk heel waardevol voor u is.
En heeft u vragen, ideeën of wilt u iets extra’s doen voor de vereniging in
2018, laat het ons weten en wellicht kunnen we hierbij ondersteunen.

Zo ziet u, onze vereniging is altijd in beweging en zijn we altijd in voor nieuwe
dingen. U zult dat dit jaar ook merken in de vorm van Nieuwsbrieven die u
ontvangt van onze Redactie. Houdt uw mailbox goed in de gaten.
Dus neem nu een lekker kopje koﬃe of thee en neem even tijd voor uzelf...
Dan wens ik u heel veel leesplezier met deze nieuwe Berita.
Maak er een mooi liefdevol jaar van.
Sampai bertemu lagi !
Tot ziens!

Björn Knehans
( ….en sponsorouders, vergeet 30 juni niet hè )
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Redactioneel

André & Bryan Markus

Beste lezers van de Berita,
De nieuwe editie Berita 2018 ligt voor u met veel nieuws en informatie.
Omdat in het najaar geen editie is uitgekomen deze keer weer een speciale
editie.
In 2018 staat veel op stapel binnen de Vereniging Smaragd.
Dit jaar bestaat Smaragd 25 jaar en is het tevens het 15-jarige jubileumjaar
van Judith Smith. Een bijzonder moment omdat dat ook het afscheid van onze
voorzitter Judith Smith betekent, zij wil het stokje overdragen aan een
opvolger. Wat zal dit een gemis zijn! Zonder Judith? Hoe verder?
En het stoppen van Ellen Ypma-de Vente als coördinator activiteiten. Ook dit
ligt ons zeer na aan het hart. Kortom, veel veranderingen in de Vereniging !
Omdat er in 2017 geen bezoek vanuit het bestuur aan het kindertehuis is
geweest, zijn niet alle foto’s van de anaks actueel. Gedurende het bezoek dat
in 2018 gepland staat zullen wij veel nieuw beeldmateriaal maken en deze in
de najaarseditie uitgebreid opnemen.
Nu besloten is dat de Berita voortaan alleen in full colour zal worden uitgebracht, zullen wij steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van beeld. Op
deze wijze kunnen wij het nieuws over de gebeurtenissen binnen het kindertehuis optimaal aan u overbrengen.
Ook deze keer heeft Björn Knehans, op verzoek van onze voorzitter Judith
Smith, wederom het voorwoord ingebracht.
Wij wensen u veel leesplezier!
Onze dank gaat uit naar allen die een bijdrage leverden aan deze Berita.
Namens de redactie: een fijne en vooral zonnige vakantie toegewenst!
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:
Mevr. A. Pols-Vellenga, Alkmaar
Mevr. I. Haye, Naarden
Mevr. F. Huitinga, Bergen
Alle nieuwe leden bedankt voor uw aanmelding en bijdrage!
Nieuwe Sponsorouders
Er is een nieuw anakje in Kasih Karunia!
Ze heet Gwen (Gwen Illenora Faith Timothy), in het kort GIFT.
Fraulein Eleen en Nico ontfermen zich over deze baby.

Jacqueline en André Markus hebben vanaf 01-06-2017 de
sponsoring van Gwen op zich genomen.

Namens de Vereniging en Gwen heten wij de nieuwe
sponsorouders van harte welkom. Uw financiële bijdrage
geeft haar een betere toekomst. Dank!
Familieberichten
Dhr. Piet Hutzezon, vrijwilliger activiteiten, lid en sponsorouder, is recent
geopereerd en herstellende.
Wij wensen hem van harte beterschap!
Dhr. J. Th. Kooijman is 04-09-2017 overleden. Hij was lid van onze Vereniging
vanaf 2009.
Wij wensen alle nabestaanden alsnog veel sterkte toe.

Uw familieberichten kunt u sturen aan de redactie of het secretariaat.
redactie@verenigingsmaragd.nl
Vereniging Smaragd, Wethouder Rijkeboerweg 32, 1161 NN Halfweg
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Nieuwjaarsreceptie

Gezellige nieuwjaarsreceptie van vereniging Smaragd
De huiselijke sfeer stond voorop tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2018.
Zoals gebruikelijk ontbraken de heerlijke zelf gemaakte hapjes niet en werden
veel herinneringen van het afgelopen jaar en het verre verleden opgehaald.
Björn Knehans wenste allen een gezond en gelukkig nieuwjaar. Hij bedankte
iedereen voor hun inspanningen voor de vereniging en hun komst.
Hij sprak de wens uit dat 2018 een goed en succesvol jaar zou worden voor
de vereniging en er daardoor voor de kinderen van Kasih Karunia veel gedaan
kan worden.
Onze dank gaat uit naar Björn voor zijn gastvrijheid. Hij heeft zijn huis opengesteld, ons bijzonder goed ontvangen en voorzien van drankjes en heerlijke
hapjes. Deze receptie was erg gezellig en wederom een succes, dank!
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Uitnodiging ALV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018
Het bestuur van Vereniging Smaragd nodigt bij deze alle leden uit voor
het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Datum
Inloop
Aanvang
Locatie

: dinsdag 27 maart 2018
: vanaf 19:30 uur
: 20:00 uur
: Kantoor One-desk4all, Domineeslaan 91 M, 1161 BW
Zwanenburg

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.
U kunt via de loopbrug
de snelweg oversteken
en direct naar de Domineeslaan lopen.
De A9 vanuit alle richtingen: op het Rottepolderplein afslag Halfweg,
daarna neemt u de 1e
afslag Halfweg/
Zwanenburg, rechtsaf de
brug over, linksaf, daarna 2e weg rechts.
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Voorlopige Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering

3.

Vaststelling van de notulen van de ALV van d.d. 16-03-2017

4.

Financieel jaarverslag boekjaar 2017 en verslag kascommissie

5.

Begroting 2018

6.

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

.

7.

De voorzitter Judith Smith heeft te kennen gegeven te stoppen en
het stokje te willen overdragen.
Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van
deze vergadering aanmelden bij de secretaris

8.

Informatie over Kasih Karunia

9.

Informatie over verenigingsactiviteiten

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Na afloop is weer 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.

ELLIE HUTZEZON
Ellie is secretaris van de
vereniging en veel betrokken bij
verenigingsactiviteiten voor
kindertehuis Kasih Karunia.
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Contact secretaris
Vereniging Smaragd
Wethouder Rijkeboerweg 32
1165 NN Halfweg
Telefoon: 020-497 7587
Email: info@verenigingsmaragd.nl

Uitnodiging
Van
de penningmeester
ALV

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

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

Donaties & giften
Ook in het afgelopen jaar ontvingen wij weer donaties in geld en hulpgoederen, daarvoor danken wij alle donateurs hartelijk! Uw giften zijn van
levensbelang voor de kinderen in het tehuis Kasih Karunia.
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.
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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Donaties & giften 2017
Elke donateur kan informatie opvragen over de donatie bij het secretariaat.
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Uitnodiging voor een jubileumfeest
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Kersttijd in Pare

De familie Budinio met schoonzoon
schoondochter en Gwen
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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.
Books4life
Dé tweedehands boekwinkels voor het goede doel.
Tweedehands boeken kopen bij Books 4 Life, betekent dat u het goede doel
steunt. Zij stimuleren hergebruik door tweedehands boeken in te zamelen en
tegen een eerlijke prijs te verkopen. Vrijwilligers vinden in de winkels een zinvolle tijdsbesteding. En met de opbrengst steunen zij goede doelen, zowel
lokaal als internationaal.
Maar Books 4 Life heeft vooral gewoon hele leuke en goede boeken. Dus voor
de kleine portemonnee, de verzamelaar en boekensnuﬀelaar, is het zeer
interessant om een kijkje te nemen in een van de winkels.
Books 4 Life heeft op dit moment zes winkels in Nederland. Dit zijn grassroots
vestigingen, dus zelfstandige stichtingen. Zij worden volledig gerund door
vrijwilligers.
Wist u dat er zelfs twee winkels in Oostenrijk zijn? In Graz en in Wenen. Het
concept slaat aan.
Gaat u eens bij hen langs?
Books4life ondersteunt Kasih Karunia
Books4life geeft financiële steun aan ons kindertehuis Kasih Karunia, hiervoor
zijn wij hen bijzonder dankbaar!
Hebt u interesse in dit goede doel?
Telf.
: niet beschikbaar
Email : info@books4life.nl
Website: www.books4life.nl

Bron: website Books4life
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Lotus Nathalie
12-12-’12 5 jr.

Lukas
07-04-’05 12 jr.

Maria
27-07-’06 11 jr.

Marssandra
28-08-’03 14 jr.

Mathias
25-11-’12 6 jr.

Nava
06-01-’05 13 jr.

Oxxy
15-01-’08 10 jr.

Peter
22-01-’11 7 jr.

Philipus
08-06-’09 8 jr.

Rafa
04-12-’09 8 jr.

Rizya
23-07-’07 10 jr.

Rossa
05-03-’08 10 jr.

Sanny (Ani)
29-03-’04 13 jr.

Sarah
29-04-’06 11 jr.

Sayna (Ina)
29-03-’04 13 jr.

Senna
30-06-’08 9 jr.

Steven
12-07-’02 15 jr.

Susana
19-02-’05 13 jr.

Tabita
12-08-’07 10 jr.

Terios
18-03-’07 10 jr.

Thereza
14-05-’00 17 jr.

Tomas
27-01-’07 11 jr.

Vanessa
22-08-’04 13 jr.

Vito
23-01-’03 15 jr.

Yohana
06-07-’07 10 jr.
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Verjaardagen verzorg(st)ers Kasih Karunia 2018

Pak Timotius
Budiono
31-05-’64 53 jr.

Ibu Sri Rahayu
Budiono
03-10-’67 50 jr.

Ibu Fraulein Eleen
Budiono
16-11-’89 28 jr.

Pak Nico
Pastria
18-06-’89 28 jr.

Bu Mugimah (Mah)

Bu Katinah (Nah)

Bu Sunarsih (Sih)

Mbak Riyati (Ti)

16-09-’63 54 jr.

10-05-’66 51 jr.

06-04-’63 54 jr.

15-04-’72 45 jr.
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Kabartjes over de anaks

Kabartjes over de anaks / Verhaaltjes over de kinderen
Door Björn Knehans
Fraulein Ellen stuurt iedere maand informatie en foto’s van verschillende
kinderen. Meestal gaat het over de schoolresultaten en hobby’s van het kind.
Deze informatie wordt naar de sponsorouders gestuurd. Hieronder de
informatie van de afgelopen maanden die wij van Fraulein Ellen hebben
ontvangen en die naar de sponsorouders is gestuurd.
Staat uw sponsorkind er niet bij, maar wilt u ook graag specifieke en recente
informatie en van uw sponsorkind ontvangen, neemt u dan contact op via
bjorn.knehans@verenigingsmaragd.nl
Informatie ontvangen in mei 2017
Daniël
Daniël is alweer 10 jaar en zit in de 3e klas van de
Elementary School. Daniël helpt elke dag het
weeshuis op te ruimen. Hij veegt de vloer en maakt
de vloer soms schoon met de mop. Hij is een onafhankelijke jongen, hij kan zijn kleding zelf wassen.
Op school speelt hij interactief met andere vrienden, maar soms ”pest” hij
andere vrienden. Hij kan erg ondeugend zijn, maar op een leuke manier. Daniel is actief op het gebied van scouting op school. Zijn hobby is knikkeren.
Daar is hij erg goed in.
Adam
Adam is alweer 12 jaar en zit in de 4e klas van de
Elementary School. Adam is een vrolijke jongen,
een grote grappenmaker en de gangmaker van
het tehuis. Adam heeft nu een nieuwe hobby, hij
speelt met veel passie gitaar. Nico (de man van
Fraulein Ellen) leert hem gitaar spelen en heeft
hier veel plezier in. Zelf leert Nico dat hij geduldig
moet zijn om een leerling te leren. Op school
probeert Adam zijn schoolcijfers te verhogen,
want hier moet hij toch wel aan trekken. Hij krijgt hiervoor extra bijlessen.
Angel
Angel is alweer 10 jaar en zit in de 3e klas van de Elementary School. Ze is een
lief, kalm en vrolijk meisje. Ze houdt heel erg van zingen, het liefst doet ze dat
in haar eentje. Ze is onafhankelijk en helpt andere kinderen bij het schoonmaken van hun kamer en de andere ruimtes.

22

Haar kleren wast ze het liefst zelf. Ze doet het goed
op school. Ze is een ijverige leerling. Het liefst
speelt ze met haar poppen.
Angel
Chapela
Chapela is ook alweer
10 jaar en zit ook in de
3e klas van de Elementary School, net als Angel. Chapela is een leuk en
soms stil meisje, en kan soms een beetje nors zijn.
We ondersteunen haar met het leren op school.
Dat heeft ze wel nodig. Haar hobby’s zijn spelen
met poppen en keukentje/koken.
Informatie ontvangen in juni 2017
Loïs
Loïs is al weer 15 jaar en echte vriendelijke
lachebek. Loïs heeft met succes haar examen gehaald en gaat straks naar klas 9 van de Junior High
School. Elke dag helpt ze met de andere oudere
meisjes om het tehuis schoon te maken. Daarnaast
helpt ze met de zorg van Matthias. 3 keer in de
week doet ze aan basketball. Loïs is hier heel goed
in en ze heeft al veel wedstrijden gewonnen. Tijdens ons werkbezoek hebben
we Loïs en de andere basketballers getrakteerd op nieuwe basketball schoenen. Loïs is ook actief in de kerk, zo zingt ze met veel passie mee in het kerkkoor. Op school doet ze ook mee met toneel (drama class). Naast haar buitenschoolse activiteiten leest ze ook graag romans en stripboeken.
Jessicha
Jessicha is al weer 15 jaar en echte vriendelijke
lachebek. Jessicha heeft met succes haar examen
gehaald en gaat straks naar klas 9 van de Junior
High School. Elke dag helpt ze met de andere
oudere meisjes om het tehuis schoon te maken.
Daarnaast helpt ze met de zorg van Gwen, het
dochtertje van Fraulein Ellen en Nico.
Jessicha is een erg lieve tante en heel blij met haar
kleine nichtje. Jessicha is ook actief in de kerk, zo zingt ze met veel passie mee
in het kerkkoor. Op school doet ze ook mee met toneel (drama class). Naast
haar buitenschoolse activiteiten zwemt ze graag en doet ze aan kalligrafie. Ze
houdt heel erg van schoonschrijven en ze is er al erg goed in.
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Happy
Happy is al weer 6 jaar en een lief, knap meisje. Ze
zit op de kleuterschool (Kindergarten School.
Happy is een vrij stil meisje dat het liefst
observeert. Ze is een lief meisje en iedereen is gek
op haar. Ze speelt graag met haar poppen. Op
school krijgt ze net als een paar andere kinderen
extra lessen om haar vaardigheden te vergroten.
Mathias
Mathias is al weer 6 jaar oud en zit op de kleuterschool (Kindergarten School). Mathias is een vrolijk
jongetje die altijd lacht. Hij is een echte hartenbreker en de meisjes zijn dol op hun kleine broertje. Hij is heel nieuwsgierig en wilt alles weten. Hij
houdt van spelen, vooral met autootjes. Op school
krijgt hij net als andere kinderen extra lessen om
zijn vaardigheden te vergroten.
Kevas
Kevas is alweer 7 jaar oud en zit op de lagere
school (Kindergarten School). Hij houdt van spelen
met de andere kinderen en af en toe natuurlijk
ook pesten en kattenkwaad uithalen. Hij houdt
van knikkeren en vliegeren. Kevas zit op dezelfde
school als zijn broertje Mathias en zusje Happy.
Soms krijgt hij extra lessen om zijn vaardigheden
te verbeteren.
Informatie ontvangen in juli 2017

Lotus
Lotus is alweer 5 jaar oud en groet erg hard.
Ze is een lief en mooi meisje. Ze is afgelopen
maand naar de kleuterschool gegaan. Dat was
beste wel spannend voor Lotus, maar ze heeft het
er erg naar haar zin. Ze is erg leergiering en daarom leert Ibu Sri haar al lezen en schrijven. Maar
het liefste speelt ze toch met haar poppen. Met al
haar zusjes en broertjes in het tehuis kan ze goed
opschieten.
Nava
Nava is 12 jaar oud en gaat naar de 6e klas van de lagere school (elementary
School). Ze wordt al een groot en lang meisje. Volgend jaar doet ze haar examen dus ze leert hard om het examen te behalen. Ze vindt het leuk om op de
laptop haar typevaardigheid te leren en te verbeteren.
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Ook gebruikt ze de laptop om haar andere huiswerk te doen. Ze vindt het leuk om Engels te leren
spreken. Nava is een lief meisje en helpt altijd haar
kleine zusjes en broertjes.
Nava
David
David is dit jaar alweer 13 jaar geworden. Hij gaat
dit jaar naar de 6e klas van de lagere school
(elementary school).
Hij is een hele vrolijke
en goedlachse jongen. Dat kan je wel zien aan zijn
mooie big smile. Hij vindt spelen leuker dan leren
op school, maar werken op de laptop is zijn lust
en zijn leven. Hij gebruikt de laptop vaak om zijn
typevaardigheid te verbeteren en om Microsoft
Oﬃce te leren. Zijn andere hobby’s zijn knikkeren
en voetballen.
Vito
Vito is 14 jaar en zit in de 2e klas van de Junior
High School (Groep 8). Hij moet er nog wel veel
aan doen, want zijn schoolresultaten kunnen
beter. Maar in het tehuis is hij erg behulpzaam.
Hij vindt het leuk om iets te doen met zijn handen
en houdt ervan om te klussen. Zo repareert hij
kapotte deuren en maakt hij alles wat kapot is.
Vito heeft ook de kooitjes gemaakt voor zijn huisdieren, vogels en kippen. Hij
voelt zich ook heel verantwoordelijk voor zijn dieren. Hij verzorgt ze goed en
geeft ze elke dag te eten. Zijn andere hobby is basketballen.
Informatie ontvangen in augustus 2017
Elisabeth
Elisabeth, of zoals ze ook wel genoemd wordt
Betsy, is een mooi meisje. Ze is 15 jaar. Ze zit nu
op de middelbare school en is ingeschreven op de
Vocational Senior High School waar ze een major
heeft in Accounting. Ze houdt van leren en
spreekt al goed Engels. Zij is actief in het kerkkoor
wat ze heer erg leuk vindt. Elisabeth houdt van
koken en dansen. Ze helpt vaak met het bakken
van koekjes. Daar is ze heel goed in.
Thomas
Thomas is 10 jaar en zit in de 4e klas van de Elementary School. Hij doet het
goed op school. Elke dag wandelt hij met de andere kinderen richting school.
Thomas houdt van voetballen. Ook zie je hem vaak met zijn vlieger spelen.
Soms gaat hij naar de kleine rivier in de buurt, speelt in het water,
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maar gaat ook vaak vissen. Thomas houdt ook
van lekker eten, vandaar dat wij vaak moeten lachen om zijn mollige wangen. Maar wat dan ook,
hij helpt elke dag verzorgster Ibu Riyati met het
opruimen van de keuken en het tehuis.
Thomas
Febe
Febe is 9 jaar en is een vrolijk meisje. Er gaat geen
dag voorbij of je ziet haar lachen. Elke dag gaat ze
fietsen en is altijd met haar springtouw bezig,
ondanks dat ze last heeft van haar elleboog. Deze
is een beetje misvormt, maar ze schaamt zicht hier
niet voor. Ze zit in de 4e klas van de Elementary
School. ‘s Middags neemt ze extra bijlessen om
haar kennis te vergroten.
Peter
Peter is 6 jaar en zit op de Kindergarten School.
Peter is een schattig, vriendelijk jongetje en af en
toe erg ondeugend. Soms houdt hij van zingen als
hij alleen is en hij niet gestoord wordt door de
andere kinderen. Op school is hij liever bezig met
tekenen en spelen, dan met lezen en schrijven.
Maar er is alle vertrouwen in dat dat wel goed
komt. Hij houdt van voetballen en van vliegeren.
Informatie ontvangen in september 2017
Susana
Susana is alweer 12 jaar en zit in de 6e klas van de
Basisschool. Susana is een mooi en lief meisje.
Soms is ze verlegen met nieuwe vrienden. Ze kijkt
graag eerst de kat uit de boom. Ze staat daarom
ook niet graag op de voorgrond. Op school doet ze
het goed. Ze leert hard, want ze is bezig met voorbereidingen voor het eindexamen. Volgend jaar
wordt ze nieuwe student op de middelbare school.
Rosa
Rosa is een actief meisje van 9 jaar. Ze houdt van alles en is zeer aanwezig. Ze
is een net meisje, houdt van kletsen en is vriendelijk naar iedereen. Ze heeft
veel hobby’s: zingen, tekenen en met poppen spelen.
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Ze houdt er alleen niet van om andere kinderen te
helpen hun kamer op te ruimen.
Rosa

Terios
Terios is 10 jaar en zit in de 4e klas van de
Elementary School. Terios is een vriendelijke en stille jongen. Hij is zeer actief
bij outdoor activiteiten, zoals vliegeren, voetbal en vissen. Hij is vaak te
vinden dichtbij Ibu Riyati, want sinds zijn geboorte zorgt Ibu Riyati voor hem.
Op school is Terios actief met scouting. Dat past heel goed bij hem, want hij
houdt ervan om buiten te zijn.
Sayna
Sayna is 13 jaar en is een nieuwe studente bij
Tunas Harapan Junior High School, samen met 8
andere kinderen. Ze is opgegroeid tot een vrolijke
goedlachse tiener. Elke dag helpt ze om te zorgen
voor haar jongste zusje in de Panti (tehuis). Haar
naam is Lotus. Sayna en haar tweelingzusje Sanny
zijn altijd samen. Ze houdt van fietsen en stripboeken lezen.
Rafa
Rafa is 7 jaar en zit in de 2 klas van de Elementary
School. Hij is een rustige ietwat verlegen jongen.
Bij nieuwe mensen kijkt hij liever eerst even de kat
uit de boom. Hij gaat altijd naar school samen met
zijn vriendje Leon. Hij houdt van voetballen en
spelen. Rafa helpt andere kinderen om thuis op te
ruimen.
Informatie ontvangen in oktober 2017
Sanny
Sanny is nu 13 jaar en gaat naar de 7e klas van
Junior High School. Elke dag gaat ze naar school
met haar tweelingzusje (Sayna). De school is op
loopafstand, dus niet ver lopen. Op school neemt
ze extra bijvakken, zoals badminton en scouting.
Hier is Sanny erg goed in. Ze vindt het ook leuk
om stripboeken te lezen.
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Emma
Emma is alweer 14 jaar oud en zit in de 9e klas
van Junior High School. Ze groeit tot een mooie
tiener. Volgend jaar gaat ze naar Senior High
School. Bijna elke dag krijgt ze een leeropdracht
van haar docenten. En … de laptop van Vereniging
Smaragd is zeer behulpzaam voor haar studie.
Met de laptop heeft ze toegang tot haar huiswerk
van school. Naast haar studie houdt ze heer erg
van lezen.
Lukas
Lukas is alweer 12 jaar en zit in de 3e klas van de
basisschool. Lukas een goede, aardige jongen en
hij heeft een lieve glimlach. Maar helaas, studeren
is niet zijn favoriete bezigheid. Lukas gaat liever
voetballen en vliegeren. En daarom vergeet hij
weleens te leren. Hij neemt extra lessen om zijn
cijfers op te krikken. We hopen dat hij goed zijn
best op school doet zodat hij overgaat naar de
volgende klas. Hij is zeer behulpzaam en nooit
beroerd om te helpen in het tehuis.
Sarah
Sarah is 11 jaar en zit in de 4e klas van de Basisschool. Sarah houdt erg van spelen en vergeet
daarom ook wel om te studeren. Ze heeft daarom
extra bijles.
Ze heeft 2 katten waar ze heel goed voor zorgt.
De katten heten Dana en Dani.

Informatie ontvangen in november 2017
Thereza
Thereza is alweer 17 jaar oud en gaat naar de
Vocational High School (Class 11). Ze is een echte
tiener en een lief en knap meisje. Ze is gevoelig en
heel vriendelijk naar andere mensen toe. Thereza
is erg druk met haar huiswerk van school. Ze doet
veel aan boekhoudkunde en is goed met
rekenen. Soms doet ze huiswerk met haar klasgenootje thuis. Thereza houdt ervan om een
roman te lezen en een film te kijken. Vanwege haar
boekhoudkundige achtergrond let ze erg op de centjes.
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Laluna
Laluna, of Luna zoals ze ook genoemd wordt, is
alweer 14 jaar oud en zit in klas 8 van de Junior
High School. Ze is een beetje een “tomboy”, soms
houdt van ravotten en is een beetje roekeloos.
Voor haar schoolopdrachten is ze vaak te vinden
op de laptop om informatie op te zoeken.
Microsoft Word gebruikt ze voor haar huiswerk en
daar is ze best goed in. Ze gaat vaak naar een
zogeheten “warnet”, een winkel die internet,
computer en printers verhuurt, om haar Word bestanden af te drukken. Een
echter computer wizkid dus.
Intan
Intan is 11 jaar en zit in de 4e klas van de Basisschool. (Wellicht zijn jullie hier wel van op de
hoogte maar … ) Intan heeft veel last van een
gewichtsstoornis. Ze is wel gezond want ze krijgt
veel vitamines en voedingssupplementen. Ze eet
echter wel goed, maar door haar gewichtsstoornis komt ze niet aan qua gewicht, vandaar
dat ze mager oogt. Op school gaat het wel goed.
Ze krijgt wat extra lessen op school en thuis om
haar schoolresultaten op peil te houden.
Jennifer
Jennifer is alweer 11 jaar oud. Ze is een spraakzaam meisje, ze is nieuwsgierig en wilt alles
weten. Ze stelt daarom veel vragen als er zich iets
nieuws voordoet. Elke vrijdag krijgt Jennifer en de
andere kinderen extra lessen in de Engelse taal.
Ook dansen ze met een vrijwilliger uit de kerk. Ze
vindt dansen erg leuk en spannend. Dat is
namelijk iets nieuws voor Jennifer.
Informatie ontvangen in december 2017
Phillipus
Phillipus is alweer 8 jaar en zit in de 2e klas van de
basisschool. Hij is een lieve jongen, maar wel wat
verwend. Vooral door de oudere eisjes. Hij is opgewekt, heeft een eigen willetje en wilt vaak zijn zin
doordrijven. Hij speelt graag met knikkers. Daar is
hij erg goed in. Phillipus krijgt elke dag extra lessen
van de docenten om te leren lezen en schrijven.
Phillipus wenst u hele fijne feestdagen.
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Leon
Leon is alweer 9 jaar en zit in de 3e klas van de
basisschool. Hi is opgewekte en vrolijke jongen.
Leon is spraakzaam, nieuwgierig en wilt altijd iets
nieuws weten. Hij heeft veel vriendjes en houdt
van lekker spelen. Elke dag krijgt hij extra lessen
om lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren. Hij
houdt van verstoppertje spelen en van voetballen.
Soms zingt Leon graag een liedje en heeft een hele prettige zangstem.
Leon wenst u hele fijne feestdagen.
Senna
Senna is alweer 9 jaar en zit in de 3e klas van de
basisschool. Senna is een lief en mooi meisje. Ze
heeft een zachte uitspraak en een hele warme
uitstraling. Ze speelt graag met poppen en doet
alsof ze kookt met een poppen keukentoestel.
Elke avond krijgt ze thuis extra schoolles om het
lezen en schrijven te verbeteren. Ze houdt van
dansen en krijgt elke vrijdag dansles. Dansen is
haar lust en haar leven. Ze houdt van kleding en
heeft vaak de mooiste jurken aan. Senna wenst u hele Fijne Feestdagen.

Eurika
Eurika is alweer 16 jaar en zit in klas 10 van het
SMK (Vocational High School). Eurika is een echte
tiener, leert goed en op school neemt ze een
major in accounting. Ze is erg druk met school en
vaak studeert ze samen met een groep vrienden.
Eurika is ook actief in de kerk. Elke zondag is ze in
de kerk te vinden met de andere kinderen van
Kasih Karunia. Ze maken muziek, zingen vrolijke
liederen en gaan ook dansen met elkaar.
Eurika wenst jullie hele Fijne Feestdagen.
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Leden aan het woord
In deze rubriek maken we deze keer kennis met de
leden Gerald en Anastasia Baalhuis.

´voor alle kinderen wensen wij natuurlijk dat zij een prettige tijd hebben in
het tehuis, een goede toekomst tegemoet kunnen zien en dat ze door veel
sponsorouders gesteund mogen worden.
´
Sinds 2004 zijn jullie lid van de Vereniging, hoe is dat zo gekomen?
In 2004 werkte ik voor een automatiseringsbedrijf die Reisbureau Smaragd
Reizen in Enkhuizen als klant hadden. Via de eigenaresse Amy Foss van
Smaragd Reizen hoorde ik van de vereniging Smaragd en ben toen lid
geworden.
Zouden jullie iets willen vertellen over de eigen gezinssituatie?
In 2004 was ik gescheiden en woonde alleen in Heerhugowaard. In 2014 ben
ik verhuisd naar Warmenhuizen in Noord-Holland. In datzelfde jaar ging ik
voor de 4de maal naar Indonesië.
Ik had daar inmiddels een aantal vrienden gemaakt waaronder een Batakse
familie die zowel op Java (Jakarta) als Bali (Denpasar) woonden.
Zij hebben mij voorzichtig in contact gebracht met één van hun vriendinnen,
Anastasia Sulistijorini, die woonde en werkte in Yogyakarta, waar ik tot dan
toe al 2 keer geweest was.
Helaas was dat aan het eind van mijn vakantie, maar zodra ik thuis was heb ik
via Facebook contact met haar opgenomen. Om een lang verhaal korte te
maken: ze woont sinds 6 september 2016 in Nederland, is sinds 24 oktober
2016 mijn vrouw en is bijna geslaagd voor haar inburgeringscursus NT-2-1
niveau B1.
Wij proberen elk jaar terug te gaan naar Indonesië, helaas is dat dit jaar niet
gelukt.
Naast lid zijn jullie ook sponsorouder. Wat is de motivatie om dit te
doen?
Ik ken wel een aantal leden van gezicht en naam, maar heb de afgelopen jaren geen bijeenkomsten bezocht. Je kent het wel, druk, druk, druk.
Wel proberen wij een ander kindertehuis (panti asuhan in Yogyakarta te
steunen en hebben daar alle overbodige spullen heengebracht toen mijn
vrouw naar Nederland kwam en toch niet alles mee kon nemen.
Het tehuis hebben jullie nog niet kunnen bezoeken, zou dit er ooit nog
van komen?
Nee, wij hebben het kindertehuis in Pare nog niet bezocht. Maar wie weet, het
kan er altijd nog van komen.
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Jullie maken verschil in het leven van de kinderen. Wat zouden jullie nog
wensen voor hen?
Tot nu toe steunen we dus alleen de kinderen van een ander tehuis, maar
voor alle kinderen wensen wij natuurlijk dat zij een prettige tijd hebben in het
tehuis, een goede toekomst tegemoet kunnen zien en dat ze door veel
sponsorouders gesteund mogen worden.
Betrokken zijn bij het Verenigingsleven, dat is jullie niet onbekend.
Hebben jullie nog suggesties?
Nee hoor, jullie doen goed werk en hoewel we (ik) zelf niet echt actief ben
binnen de vereniging Smaragd draag ik haar een warm hart toe en zal
voorlopig nog wel lid blijven.

Wil je ook jouw verhaal delen?
Stuur dan een e-mail naar de redactie.
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Sponsorouders aan het woord
In deze rubriek maken we deze keer kennis met de
sponsorouders van Gwen, Jacqueline en André Markus

‘Je kunt het moeilijk beschrijven maar het gaf een gevoel van bevestiging
van hetgeen ik al wist en daar bovenop nog een extra lading extra
motivatie om nog meer te gaan doen voor deze kinderen.’
Hoe ben je in contact gekomen met de Vereniging, sinds wanneer?
Ellen Ypma-de vente is onze schoonzuster. Zij was al jaren betrokken bij de
Vereniging Smaragd. Het mooie werk door al die vrijwilligers sprak ons enorm
aan. Via Ellen kwamen wij op de hoogte van de vacature van een penningmeester waarop André heeft gereageerd. Sindsdien is Kasih Karunia bij ons in
het hart gesloten.
Zouden jullie iets willen vertellen over de eigen gezinssituatie?
Wij zijn getrouwd in 1984. Wij zaten op dezelfde school en woonden toen al in
Zwanenburg. Verliefd, toen verloofd en daarna getrouwd! En nog steeds voelt
het bijzonder goed, erg gelukkig dus!
Wij hebben 3 zoons. In 1985 werd onze tweeling geboren, Jordy en Patrick. En
in 1991 Bryan.
Patrick en Bryan hebben inmiddels kinderen en dat is prachtig. Wij genieten
daar enorm van en zien ze veel. Jacqueline organiseert en regelt onze thuisbasis en past wekelijks op de kleintjes. André heeft een administratieadvieskantoor en een zeer drukke baan. Nu nog kantoor aan huis maar in
april zal een nieuw kantoor in Zwanenburg betrokken worden.
Sinds kort zijn jullie sponsorouder van Gwen. Wat is je motivatie hiervoor?
Natuurlijk het bijdragen aan een goede toekomst voor zo’n kleintje. Elke euro
telt en als daardoor de gezondheid, de verzorging en t.z.t. school gewaarborgd is dan is dat voor ons al voldoende. In Kasih Karunia worden ze met de
minste middelen opgevangen, daar wil je toch iets aan bijdragen? Wij kunnen
het gelukkig missen en zo wat voor hen doen.
André, jij hebt het tehuis bezocht, de omstandigheden gezien. Hoe heb
je dat ervaren?
Dat was, ondanks dat ik al jaren bestuur in de Vereniging, zeer emotioneel. Ik
was er 2016 met Björn Knehans en samen hebben wij tehuis bezocht. Je kunt
het moeilijk beschrijven maar het gaf een gevoel van bevestiging van hetgeen
ik al wist en daar bovenop nog een extra lading extra motivatie om nog meer
te gaan doen voor deze kinderen. Dat dit impact maakte is wel duidelijk en
dat de tranen achteraf kwamen beken ik ook.
Ik had eigenlijk besloten om het penningmeesterschap te beëindigen maar
direct dit ingetrokken en aan het bestuur bekend gemaakt. Ook dat was een
emotioneel moment.
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Internet maakt afstanden klein. Volgen jullie via social media Kasih
Karunia?
Zeker! Beiden hebben wij Facebook en proberen op de hoogte te blijven.
Natuurlijk is er extra contact en informatie via het bestuur van Smaragd maar
ook daar buiten komt veel via Facebook binnen. Veel anaks van Kasih Karunia
hebben Facebook en de kinderen die oud genoeg zijn volgen wij.
Het is jammer dat wij de taal niet spreken. Bahasa spreken wij niet maar veel
kinderen spreken en schrijven al Engels. Mooi hè? Zo zie je maar wat onderwijs doet.
Jullie steun maakt verschil in het leven van Gwen. Hoe zie je haar toekomst?
Dat is niet makkelijk te beantwoorden. Uiteraard een gelukkige en gezonde
toekomst. Bijdragen aan haar onderwijs en het vergroten van kansen in haar
leven is onze 1e wens om dat te zien gebeuren.
Haar toekomst is een groot begrip. Eigenlijk hopen wij diep in ons hart dat
Gwen ooit bij machte is in alle opzichten volledig op eigen benen te staan. Dat
ze zich zo kan ontwikkelen dat ze onafhankelijk kan zijn en een gelukkig
gezinsleven kan opbouwen.
Je kunt op verschillende manieren betrokken blijven. Wat zouden jullie
graag zien?
André is al intensief betrokken bij het kindertehuis en de Vereniging.
Jacqueline hierdoor indirect ook en wat we samen kunnen doen is fijn. Het
staat centraal in ons leven.
Soms is dat geen gemakkelijke opgave in combinatie met een fulltime job. En
sinds de komst van onze kleinkinderen is het voor ons beide erg belangrijk er
ook voor hen te zijn.
Wij zouden graag zien dat er meer mensen betrokken raken bij onze mooie
Vereniging zodat we het goede werk kunnen blijven voortzetten.

Wil je ook je verhaal delen?
Stuur dan een e-mail naar de redactie.
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Projecten in uitvoering

Renovatie en onderhoud gebouwen Kasih Karunia
Door André Markus
In de vorige Berita hebben wij u toegezegd uitgebreider terug te komen op de
plannen en uitvoering met de renovatie van het kindertehuis.
Het uitvoeren van de werkzaamheden is nog niet aangevangen, er zijn de
nodige aanloopproblemen en vraagstukken waarbij wij afhankelijk zijn van
meerdere partijen. Het valt gewoon tegen om de juiste start te maken.
Beide kindertehuizen zijn nl. eigendom van Pak Tius en zijn familie. Dit heeft
tot gevolg dat Pak Tius zelf kan besluiten om zaken te veranderen en eigen
werkzaamheden uit te laten voeren. Dit gaat niet altijd in samenspraak maar
is niet kwaad bedoeld. Hij tracht de zaak draaiende te houden met weinig
middelen en dat is te prijzen.
Het noopt ons om er voor te zorgen dat niet alleen de gebouwen
gerenoveerd worden maar ook de organisatievorm wordt bezien van de
leiding in het tehuis.
Meer ondersteuning is nodig zodat wij meer invloed kunnen uitoefenen op
het beleid en de uitgaven aan het tehuis. Alleen zo kunnen wij de plannen en
afspraken goed afstemmen en controleren.
Tenslotte willen wij zekerheden voor de toekomst en niets aan het toeval over
laten. Ook na Pak Tius en Ibu Sri is er bestaansrecht voor Kasih Karunia en
dat behoeft een juiste aanpak.
Er zijn veel zaken die op ons afkomen. Daar moeten we mee rondkomen en
dat vraagt tijd. Naast een fulltime baan is dat niet altijd mogelijk.
Als gezegd, het bestuur en de leden van de Vereniging willen absoluut voorkomen dat er te haastig gehandeld wordt en fouten gemaakt worden.
Om ons team voor de bouwkundige kant van de zaak uit te breiden, zullen wij
actief gaan zoeken naar vrijwilligers die willen meedenken en ons assisteren.
Dus als u bouwkundig bent en de plannen, tekeningen en werkvoorbereiding
wil oppakken, laat het ons weten! U bent erg welkom, de koﬃe staat klaar.
Qua schaal is het te overzien, het is ook een dankbaar project want er is veel
verbetering te bereiken. Het gaat niet om enkele reparaties maar ook om
grote veranderingen in de bouwstructuur van de beide kindertehuizen.
U kunt zich aanmelden via info@verenigingsmaragd.nl
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Kritische beoordeling hulpgoederen
Jaarlijks gaan hulpgoederen naar het
kindertehuis, hiervoor zijn wij alle gulle
gevers dankbaar.
De kosten voor het containertransport
worden elk jaar hoger. Daarom zal de
Vereniging erg kritisch moeten zijn bij
de acceptatie van de aangeboden
hulpgoederen. Sommige goederen zijn
nl. lokaal zeer goedkoop.

Hulpgoederen
naar Pare

De voorkeur gaat uit naar compacte
goederen die in Indonesië duur en/of
slecht beschikbaar zijn. Bijv. tandpasta, tandenborstels, zeep, shampo,
tondeuses, slippers, sportschoenen,
mobieltjes, computers, schooltassen
en schoolmaterialen.
Heeft u ook goederen beschikbaar?
Laat het ons weten via:
info@verenigingsmaragd.nl
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IN DE MEDIA

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 is getest en zal in 2018 frequenter gebruikt gaan
worden.
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

Deze mooie foto’s zijn gemaakt tijdens bezoek van Judith Smith in 2003.
inmiddels 15 jaar geleden, wat gaat de tijd toch snel voorbij!
In al die jaren dat Judith voorzitter was zijn dit haar kinderen geworden en zien de anaks
haar als Oma Judith. Deze band is onverbrekelijk en groeit nog steeds. De kinderen in
Kasih Karunia zijn al zo groot geworden, sommige tieners zijn al bijna volwassen. Stuk voor
stuks prachtige anaks die door toedoen van het goede werk van de Vereniging Smaragd
een betere toekomst hebben.
Judith, jouw anaks zijn je dankbaar!
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Fondsen en ledenwerving

Harpconcert Vera Meijer
Op heel bijzondere wijze heeft Vera
Meijer, sinds 2017 lid van onze
Vereniging Smaragd, bijgedragen.
Op 3 augustus hield zij thuis een
harpconcertje voor het goede doel
t.w. het kindertehuis Kasih Karunia.
Het concertje was sfeervol en gezellig, inclusief spekkoek, versgebakken
kroepoek en emping en niet te
vergeten de drie krontjong liederen
gezongen door Richard Wattimena.
Het gezelschap heeft volgens Vera
genoten. Zij vond het heel fijn om
voor het kindertehuis Kasih Karunia
harp te spelen en heeft daarmee €
165,= opgebracht!
Ze was er erg blij mee en zegt dat het
voor herhaling vatbaar is!
Vera, hartelijk dank namens de
kinderen van Kasih Karunia!
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De familie Budinio
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Van onze correspondent op Bali

Rob Griët

Vulkaan Gunung Agung
Indonesië telt 127 actieve vulkanen en dus kijkt men er niet van op als het
weer ergens rommelt, maar Gunung Agung wordt nu toch wel erg nauwlettend in de gaten gehouden.
De vulkaan in het noordoosten van Bali, op 75 km van de toeristen stad Kuta
en 60 km verwijderd van Sanur, is opnieuw actief sinds augustus.
Eind augustus begon men dagelijks meerdere bevingen te registreren.
Toen het dagelijks honderden werden, verhoogde het Indonesische Centrum
voor Vulkanologie en Geologische Rampen van Indonesië de status van de
vulkaan op Bali van “normaal” naar “waakzaam”. En adviseerde bewoners van
de berg die binnen 3 km van de top woonden om een veiliger heenkomen te
zoeken. Die omgeving vanaf de top werd in de daaropvolgende dagen naar 6
en later naar 12 km uitgebreid.
Half oktober bleek dat van de 140.000 in de opvangkampen geregistreerde
Balinezen die zogenaamd gevlucht waren voor de rommelende vulkaan er
zeker 70.000 niet hadden hoeven te vertrekken en er waren zelfs bij die
helemaal niet uit de buurt van de vulkaan kwamen. Slechts bewoners van 27
dorpen was geadviseerd om het gebied te verlaten.
Voor die duizenden “illegale vluchtelingen” was het natuurlijk heel erg aanlokkelijk om in aanmerking te komen voor goed onderdak en voedselpakketten die de meer dan uitstekend reagerende Balinese autoriteiten en
hulporganisaties binnen korte tijd wisten te organiseren.
Ook president Jokowi liet zich van zijn beste kant zien door al de 2e dag na de
evacuatie mensen uit ontruimde dorpen in de stad Klungkung te bezoeken.
Van de minder beste kant liet de sociale media
in Australië en zeker ook Nederland zich zien.
Er waren zelfs berichten dat de Gunung Agung
was uitgebarsten met foto’s van in de haast
vluchtende Balinezen.
Foto’s die warempel 4 jaar geleden waren
genomen bij de uitbarsting van de vulkaan
Sinabung op Sumatra.
Wij hier op Bali hebben dan ook tientallen vrienden en kennissen gerust moeten stellen dat het
met de vulkaan allemaal best mee viel.
Toch hebben vele Aussies en ook Nederlanders
hun Bali vakantie afgeblazen. Omdat er nergens
een negatief reisadvies voor Bali gold rijst hier
nu de vraag of men de reeds betaalde bedragen
heeft terug kunnen krijgen.
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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

Op 29 oktober werd de hoogste vulkaan
alarmfase 4, van kracht sinds 22 september,
teruggebracht naar fase 3.
En konden de bewoners van dorpen tot aan
6 km vanaf de top terugkeren.
Velen waren reeds teruggekeerd om hun have
en goed te verzorgen en te bewaken.
In de opvangcentra overal op het eiland maakt me nu wel mee dat verschillende
bewoners niet terug willen, ook al omdat ze zo goed en gratis worden verzorgd.
Volgens het Hoofd de Indonesische seismologische dienst laten de registraties
op de vulkaan zien dat de magma onder in de vulkaan geen kans krijgt om door
de aardkorst van de berg te breken. Dit magma oefent nog wel druk uit op die
aardkorst.
Mocht zich meer magma vormen dan zal de druk zo hoog worden dat het alsnog tot een uitbarsting van de vulkaan kan komen. Is het maar een kleine
hoeveelheid magma dan zullen er zich wel vaker meer maar minder hevige
aardbevingen voordoen. Maar op de lange termijn blijft een eruptie mogelijk.
Bij het 3e scenario, als er zich geen nieuw magma vormt, zal het magma
“ontgassen”, waardoor het minder vloeibaar wordt, uiteindelijk zal verharden en
als dat is gebeurd, is de kans op een uitbarsting voorbij.
De Seismologische dienst op Bali analyseert alle op de Gunung Agung verkregen
gegevens. Blijft de vulkaan wel observeren, ook al omdat Gunung Agung net
zoals vele andere vulkanen in Indonesië nooit echt heeft “geslapen”.

De Gunung Agung “spuwde” af en toe witte rook
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INDIË/INDONESIË OP HET WEB

Tong Tong Fair 2018
Zet alvast maar in uw agenda. De 60e Tong Tong Fair vindt plaats van
donderdag 24 mei t/m zondag 3 juni op het Malieveld in Den Haag. Deze
jubileumeditie duurt elf dagen en wordt weer heel groots. Na drie jaar
afwezigheid komt de imposante
nachtblauwe “bogentent” met daarin
de Grand Pasar weer terug.
Wilt u nieuwsupdates ontvangen?
Abonneer dan op de nieuwsbrief www.tongtongfair.nl of volg facebook.com/
tongtongfair.
Wat moet je waar kopen in Indonesië ?
Voor de shopping liefhebbers is deze website een ware walhalla. Of u nu op
zoek bent naar meubels, antiek, kunst of juwelen, Indonesië staat bekend om
het produceren van prachtig vervaardigde producten.
De grootste en bekendste winkelcentra en winkelstraten tonen hun beste
winkels en waren. Op deze website vindt u ook een ruime keuze uit
restaurants en nightlife uitgaansgelegenheden:
http://www.indonesia-holidays.com/shopping/
Rituals Music to get the love flowing
Luisteren naar vrolijke en meditatieve muziek heeft een enorme positieve
uitwerking op zowel hart en ziel.
Op Spotify heeft Ritualscosmetics daarom enkele
hartverwarmende playlists
voor u klaargezet.
Zoals Happyness, Jazzy en
Meditation.
Veel luisterplezier!
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Interview met Peter van Dongen. Van Dongen verstripte Van Dis’
“Familieziek”
“Hun broertje. Kort na de oorlog geboren, een
ongelukje, net na het kamp... Hij zat verborgen
onder haar hongeroedeem. Smokkelkind, tijdens
de overtocht. Thuis noemen ze hem jongen, knul,
of naar het laatste karwei dat hij heeft uitgevoerd:
boener, veger, stoﬀer of stoker. En soms, als de
meisjes vrijgevig zijn, noemen ze hem heel lief
broer.' In 2002 verscheen de roman Familieziek
van Adriaan van Dis. Nu, vijftien jaar later, is het
boek er in stripvorm door Peter van Dongen.
De meeste mensen zullen Peter kennen van zijn
tweedelige beeldroman “Rampokan”, dat zich afspeelt aan het begin
van de politionele
acties in Indonesië.
Familieziek is een beeldverhaal over een Indisch
gezin, getekend door de oorlog, dat probeert te
aarden in het Holland van de jaren vijftig. De zussen fluisteren achter het gordijn over hun geheimen. De vader, gebrand op rechtsherstel, bereidt
zijn zoon voor op een nieuw gevaar: de Russen! Te
midden van dit alles vindt de jongen troost bij zijn
schaduwbroertje, wiens aanwezigheid hij voelt
maar waarover nooit gesproken mag worden.
Pieter van der Wielen spreekt met Peter van
Dongen voor de VPRO radio:
https://www.vpro.nl/nooitmeerslapen/
speel~POMS_VPRO_11807880~peter-van-dongenmaakte-van-familieziek-een-beeldverhaal~.html
Kasih Karunia op Facebook
Wist u dat Kindertehuis Kasih Karunia ook een eigen Facebook pagina heeft?
Hier vindt u berichtjes over het dagelijkse wel en wee van onze anaks met vele actuele foto’s.
Neem gerust een kijkje
en like een leuk bericht.
https://
www.facebook.com/
PantiAsuhanKasihKaruniaPare/
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Indonesische taalles op Youtube
Indonesië heeft veel te bieden: heerlijke gerechten, een schitterende natuur
en ontelbare bezienswaardigheden. Maar wilt zich tijdens uw reis ook enigszins verstaanbaar kunnen maken of begrijpen waar de inwoners het over
hebben? Volg dan deze 10-delige cursus die u stapsgewijs kennis laat maken
met de taal.
Voor deze cursus heeft u geen speciale vooropleiding nodig. De lessen worden gegeven
door Bari Muchtar, voorheen werkzaam bij de
Nederlandse Wereld Omroep, nu eindredacteur afd. Indonesië bij Indo Radio.
Voor meer informatie kijk op de website van
Indo Radio (www.indoradio.nl)
https://www.youtube.com/watch?v=GLahBPt90_I
Ramayana Ballet uitvoering in Yogyakarta
Het Ramayana verhaal is een mooi voorbeeld van een Javaans epos. Het is
het liefdesverhaal van Rama en Sita, zeg maar de Javaanse Romeo en Julia.
De Ramayana is een omvangrijk epos uit India. Samen met
de Mahabharata vormt het een belangrijke culturele hoeksteen van
het hindoeïsme. De dichter en wijze Valmiki heeft het epos naar schatting
tussen 750 en 500 v.Chr. in een bepaald metrum gezet om het gemakkelijker
te kunnen onthouden.
Het is het verhaal over prins Rama, zijn broer Lakshmana en zijn vrouw Sita.
De hoofdlijn van het verhaal betreft de ontvoering van Sita door de
demon Ravana. Ze wordt meegenomen naar Lanka (de stad met de gouden
muren). Uiteindelijk wordt Ravana, door Rama gedood. Daarnaast zijn er veel
andere verhalen in het
epos opgenomen. Het
verhaal is gegraveerd in
de muur van de Shiva
tempel van het
Prambanan complex.
Bekijk hier de ballet
uitvoering van dit
prachtige epos:
https://
www.youtube.com/
watch?v=YphG49014cM
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André Markus
Amestelle 257
1161 BB Zwanenburg
Tel: 020 - 822 52 57
info@one-desk4all.nl
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COMPLETE DIENSTVERLENING VOOR
STARTERS, ZZP’ERS EN MKB’ERS

Zodat u kunt ondernemen!

SCHÖNINGH FASHION
WFC 1.10.08 – Kon. Wilhelminaplein 13 - 1062 HH Amsterdam - tel 020-6152088
info@schoningh.nl - www.schoninghfashion.com

