JAARVERSLAG 2018
Een jaar met ups en grote downs.
Allereerst bereikt ons op 30 januari het bericht dat onze penningmeester, Kevin Jackson,
geheel onverwacht is overleden. Dit is voor iedereen een grote klap.
Kevin was een geliefd persoon die op zijn geheel eigen wijze tegen zaken aan kon kijken, en
op deze manier een zeer welkome sparringpartner was voor de overige bestuursleden.
Hij was, als Engelsman, “every inch a gentleman.” Het gemis is groot, het verdriet ook, maar
we moeten door.
Na de voltooiing van ons project proposal is de fondsenwerving gestart, en die vloog
letterlijk de startblokken uit. Aan het eind van 2018 kunnen we zeggen “we zijn er bijna,
maar nog niet helemaal.” Daarom gaan we in 2019 verder met fondsenwerving om ons doel
gerealiseerd te krijgen, een eigen stuk grond, en een eigen gebouw.
We hebben wederom het project “Send a Postcard!” en “Wereldkeuken!” georganiseerd, en
de kinderen in Indonesië en in Nederland hebben hier veel plezier aan beleefd.
De voorbereidingen voor de aanschaf van de grond en de bouw zijn in volle gang, maar
dan…de vreselijke aardbevingen op Lombok. Dit heeft het hele project in één klap stilgezet.
Uiteraard hebben we daar alle begrip voor, en realiseren we ons dat we pas in 2019 weer
volledig operationeel zullen zijn. De docenten, vrijwilligers en leerlingen hebben wat anders
aan hoofd. Velen hebben familie verloren, of hebben familie die geen huis meer hebben.
Pejeruk is relatief licht getroffen door de aardbevingen, dus er worden allerlei hulpacties
voor de zwaarst getroffen gebieden opgestart.
Onze bestuursleden regelen binnen hun alumni netwerk artsen, verpleegkundigen en
apothekers, voornamelijk uit Jakarta, om noodhulp te komen verlenen.
Lombok ligt stil, er heerst angst voor nog meer aardbevingen, mensen slapen buiten en onze
projecten hebben dan uiteraard even geen prioriteit.
Pas medio november normaliseert de situatie enigszins, en iedereen hoopt dat het vanaf nu
weer bergop gaat.
Vanaf december lopen onze activiteiten weer allemaal binnen de bestaande capaciteit en
bespreken we de plannen voor 2019 met onze lokale partnerorganisatie. Er ligt een duidelijk
plan op tafel dat in stappen uitgevoerd zal worden.
Kortom, een bewogen jaar!

Wij danken alle donateurs voor hun hulp om ons project mogelijk te maken.
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