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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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Sluiting en opening scholen, 

Halverwege februari deed ook de omicron zijn intrede in Indonesië 

en dat leidde tot onmiddellijke sluiting van de scholen te midden 

Java. Ook onze school moest weer op slot. Gelukkig heeft de 

regering het 

besluit 

teruggedraaid 

en zijn eind 

februari de 

scholen weer 

heropend.  

 

Grenzen open en toch weer niet 

Halverwege februari bereikte ons het bericht dat de grenzen weer 

werden geopend voor toeristen na 2 jaar van sluiting. Helaas is dit 

alleen mogelijk als een internationale reisorganisatie jouw visum 

aanvraagt en laten die er nu allen mee gestopt zijn omdat er juist 

geen buitenlandse reizigers meer konden komen. Wat een 

tegenstrijdig bericht van de ambassade.  

 

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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Gebouw kliniek afgerond 

Halverwege februari werd ook de bouw afgerond met prachtige 

balustrades 

gemaakt 

van schroot 

opgekocht 

per kilo bij 

de 

ijzerhandel. 

Hoe mooi 

toch weer, 

deze vorm 

van 

recyclen is 

niet alleen 

kostenbesparend maar ook goed voor onze natuur. Alles wordt nu 

schoongemaakt teneinde de inrichting te gaan doen voor eind maart 

dit jaar.  

 

 

 

Nieuwe giften… 

Halverwege februari kwamen er ook ineens 2 onverwachte 

toezeggingen voor onze kleine projecten binnen. Wat zijn we blij 

met deze toezeggingen.  

Books4live gaan ons later in het jaar steun bieden bij de uitbreiding 

van de voedselbank met melkpoeder, luiers, kleding, kippen ter 

ondersteuning van een klein inkomen voor een aantal moeders.  

Dan heeft Veiling met een Missie ons dit jaar een enorme gift 

toegezegd voor de uitbreiding van onze fruitplantage met onder 

andere konijnen, eenden, kippen, ect ter versterking van het 

gezonde voedselproces en bemesting van de grond.  
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Lezing Fontys 

Internationalisering  
Woensdag 16 februari 

mocht onze stichting 

zich presenteren aan 

de studenten van de 

Pabo die hun minor 

abroad gaan doen. We 

hebben wat verteld 

over onze projecten, 

groot en klein, met en 

zonder hulp vanuit 

Nederland. Ook 

stichting Matagalpa 

sloot aan alsmede de gemeente Tilburg. Dit had te maken met ons 

project global awareness in samenwerking met Kiki Graafmans die 

hierop gaat afstuderen. Meer info volgt nog… 

 

Het eerste daguitstapje  
Na 5 jaar van bestaansrecht en veel vrijwilligerswerk verder is de 

eerste groep een dagje op stap geweest naar Pangandaran. Ze 

mochten hier met een bootje gaan varen en hadden zelf het eten 

meegenomen om lekker samen onderweg te gaan picknicken. Hoe 

mooi dat ook dit weer met een kleine beurs mogelijk gemaakt werd.  

 

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

Februari 2022 
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