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Yayasan Setetes Embun 

  

Beste lezers, 

Daar gaan we dan na 5 jaar bestaansrecht van onze stichting van start 
met een maandelijkse nieuwsbrief voor onze stichting. Hier gaat U de 
laatste nieuwtjes, successen, persoonlijke verhalen, ect lezen. Heeft U 
een idee voor onze nieuwsbrief bent U welkom en plaatsen wij Uw 
nieuwtje met plezier. 

In deze nieuwsbrief is er geen sprake van geleur en gezeur voor 
financiële steun. Enkel mooie ervaringen delen… 

Even voorstellen:  
PWM is onze NGO in Mujur die alle activiteiten, projecten, ect uitvoert voor 
onze stichting. 

  

 
Mary    Gondrong 

De oprichters in Nederland en 
Indonesië. 
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Neem contact met 

ons op 

 
 

Bedrijfsnaam 

Yayasan Setetes Embun  

Adres 

Schipbeek 5 

 

Postcode en plaats 

5032 RP tilburg 

 

E-mailadres 

maryvanderzijden@gmail.com 

 

Website 

www.yayasansetetesembun.org 
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Green Food Foundation project, 

Marieke en Michelle hebben samen met hun vrienden onze stichting 

bezocht. Gondrong had een enorm programma geregeld vanuit onze 

kliniek samen met een team verpleegkundigen uit de kampung en 

uit Bandung. Honderden mensen kregen een check up, kinderen 

vaccinaties, ect. Op verschillende locaties hebben de dames 

voorlichting kunnen geven.  

 

Vastenactie project 

In de maand juni en juli is er op de zondagen door vrijwilligers een 

watervoorzieningsproject gerealiseerd in een arm en droog gebied. 

Ik was onder de indruk toen ik dit project bezocht waar maar een 

bescheiden bedrag voor stond.  

 

 

 

 

 

 

 

Mobiel onderwijs project… 

En toen kwam het verhaal dat er toch nog kinderen van de 

Boeddhistische gemeenschap niet naar onze school kwamen en 

oudere kinderen ook geen onderwijs genoten. Gondrong wilde graag een uitleenproject voor boeken, 

onderwijs en voorlichting geven in dit gebied. Wat was dat een superleuke ervaring voor mij als juf. Bus op 
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zijn plek, muziek aan, zeil op de grond en uit alle 

hoeken kwamen er kinderen aangerend. De juffen uit 

de kampung en studenten gaan dit idee voortzetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn bezoek…  
Eindelijk mocht ik dan na 2,5 jaar de stichting 

bezoeken en onze projecten groot en klein in 

het echt gaan zien. Er was aan beide kanten 

van de wereld zo hard gewerkt en zo veel 

gebeurd. Het was een emotioneel weerzien en 

zeker niet altijd even gemakkelijk.  De periode 

van meer dan 2 jaar was te intensief en te lang 

geweest denk ik achteraf. Alle projecten zijn 

succesvol afgerond en alles wordt nu 

gerapporteerd naar de gulle gevers.  

 

 

 

De toekomst… 

Onze wens voor de toekomst is dat we de kliniek goed gaan vormgeven met de wens voor een vorm van 

Ronald mac Donald home. Dat zal nog een hele klus gaan worden, maar waar een wens is komt een 

oplossing.   

 

Augustus 2022 

 

 


