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Het is een mooi en bewogen jaar geweest voor onze stichting.
Waar 2016 voornamelijk in het teken stond van de oprichting en inrichting van de
organisatie, zowel in Nederland als in Indonesië, zijn in 2017 conform het door ons gekozen
concentrische groeimodel, alle voorbereidingen getroffen voor de realisatie van ons
uiteindelijke einddoel in 2018: het opzetten van een gemeenschapshuis en vrij toegankelijke
talenschool in Ampenan. Deze voorziening moet voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht,
afkomst of religieuze overtuiging toegankelijk zijn.

In 2017 zijn enkele pilotprojecten opgezet, in samenwerking met onze lokale partner
“Yayasan Inspirasi Lombok Berkarya”.
Met financiële steun van diverse donateurs zijn 2 multifunctionele ruimtes ingericht, waar
gratis Engelse taalles wordt gegeven, en waar creativiteitsklassen plaatsvinden, waar actief
gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen van de kinderen.
Deze lokale aanpak, gericht op het creëren van een sociale antenne in de wijk, die voeling
houdt met de kwetsbare doelgroepen, met name kinderen, jongeren en ouderen, blijkt
succesvol. Wij willen deze in 2018 graag uitbreiden, middels de bouw van een eigen pand,
midden in de wijk.
Wij zien dat onze benadering leidt tot direct én duurzaam resultaat.

Om de verjaardag van onze partnerstichting te vieren, werden alle weduwes in de wijk
Pejeruk met hun kinderen uitgenodigd om samen te koken en te eten. Na afloop ging elke
familie naar huis met een door de gemeenschap gefinancierd pakket van
basisbenodigdheden.
In Nederland ontvangen wij structureel subsidie van Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas. Deze gelden worden aangewend om binnen onze gemeente Peel en Maas projecten
op te zetten, gericht op het vergroten van mondiaal bewustzijn. Wij richten ons hierin vooral
op kinderen en jongeren.
In samenwerking met diverse instanties hebben we het project “Send a Postcard!” afgerond,
waarin leerlingen van de basisschool in het Engels corresponderen met leeftijdsgenoten in
Indonesië. Daarnaast hebben we het project “Wereldkeuken” ingezet, waar leerlingen
kennismaken met de keuken van een ander land, in dit geval Indonesië. Parallel hieraan
loopt een onderwijscomponent waarin wij de relatie van Nederland met het themaland
uitleggen, en de kinderen uitleggen wat de gedeelde geschiedenis is.
In 2018 krijgen deze projecten een uitgebreid vervolg, omdat alle betrokken partijen het als
zeer positief hebben ervaren.
Kortom, waar 2016 in het teken van opstarten stond, kan 2017 een brugjaar genoemd
worden. Met veel enthousiasme, ambitie en vertrouwen hebben we gewerkt aan de
plannen, die we in 2018 hopen te kunnen realiseren.

In januari 2018 zal een projectvoorstel worden geformuleerd om te trachten ons eigen pand
in Pejeruk te bouwen.
Wij danken alle donateurs voor hun ondersteuning!
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