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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. 

 
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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Kliniek en Green Food 

Foundation, 

Eind april is het wachten op de controle vanuit de regering om onze 

officiële registratie te verkrijgen. We hebben goed nieuws van de 

Green Food Foundation. In september zullen er 2 dames ons in de 

kampung en kliniek de eerste steun gaan bieden tegen het 

stuntingsprobleem. We zijn hier ontzettend blij mee.  

 

Global awareness vervolg 

Afgelopen maand is 

de medewerking 

vanuit het 2-college 

Beatrix toegezegd. 

Dat betekent dat 

leerlingen van het 

tweetalig onderwijs 

de kinderen uit groep 

8 Engelse les gaat 

geven ter 

voorbereiding van de thema’s Kinderrechten en duurzaamheid.  

 

Books 4 live 

Afgelopen maand werd 

duidelijk dat deze 

organisatie ons gaat 

steunen met de verkoop 

van hun boeken. Wij 

hadden het plan 

ingediend om wat steun 

te krijgen voor onze 

voedselbank en 

kippenproject. Het was voor ons echt een verrassing en een mooi 

cadeau en het leek wel een prijsuitreiking. We gaan er iets moois 

van maken. Wordt vervolgd.  

 

 

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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Hari Kartini…  
Na 2 jaar kon ook dit jaarlijks feest weer fijn gevierd worden. Het is 

de herinnering aan de dame Kartini die een voorvechtster was voor 

onderwijs in Indonesië en speciaal aan meisjes om hen een betere 

toekomst te kunnen bieden. De kinderen mogen dan in geleende 

traditionele kleding op school zichzelf heel mooi maken. Er wordt ook 

lekker samen gegeten op school en dit is voor onze kinderen een echt 

feest.  

 

 

 

 

Suikerfeest/ Lebaranday 

Zaterdag 30 april werd er met steun vanuit Nederland veel eten 

gemaakt dat uitgedeeld werd aan alle bewoners om zo symbolisch 

het eten te delen met iedereen ongeacht afkomst. Niemand hoeft 

zich te schamen en iedereen kan eens lekker eten. Dit als afsluiting 

van de vastentijd. Maandag 2 mei is er dan het Suikerfeest ofwel 

Lebaranday. Na 2 jaar van isolatie vanwege Covid-19 mogen de 

mensen elkaar eindelijk weer bezoeken. Wat een feestje… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer up to date info; volg ons op Facebook.  

April 2022 

 

 


