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Rumah Ibu Anak en 
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Yayasan Setetes Embun 

  

Beste lezers, 

De tweede maand is weer ten einde en opnieuw deel ik graag goed 
nieuws met jullie als betrokkenen. In de vorige nieuwsbrief maakte ik 
de fout in de zwarte kolom hiernaast. Deze keer hoop ik zonder foutjes 
de nieuwsbrief af te leveren hi hi….. 

Mary 

 
Onze NGO blijft onveranderd dezelfde groep mensen:  
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@gm
ail.com 

 

Website 

www.yayasansetetese
mbun.org 

 

Bezoek uit Nederland en Griekenland… 

 
Begin februari krijgt de stichting weer bezoek en wel uit Nederland 
en Griekenland. Marijke  bezoekt samen met haar vriendin Nadia 
onze stichting. Ze krijgen een hartelijk welkom op onze school en 
bezoeken de kliniek waar ons team hen hartelijk ontvangt. We 
hopen dat ze genoten hebben tijdens hun verblijf… 
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Pilot project stunting… 
 De tweede maand is 

reeds ingegaan voor 

dit project dat door 

ons vrijwillig team 

van caregivers in 

opleiding verzorgd 

wordt. Elke dag 

worden er volgens 

de regelgeving van 

de regering 

maaltijden bereid. 

Een keer per week 

worden de kinderen 

gecontroleerd en in 

samenwerking met 
de overheid is de 

eerste 

maandevaluatie een 

feit. Bij 2 kinderen is 

er geen groei 

zichtbaar. Deze 

kinderen worden onderzocht op wormen of evt andere 

aandoeningen die de ondervoeding veroorzaken. We 

hebben inmiddels een eerste vergoeding voor het voedsel 

gehad vanuit de overheid. De benodigde materialen zoals 

kookgerei, koelkast ect hebben we zelf voorgeschoten.  

 

 

Rumah Ibu Anak en kwartaal special 

Wilde Ganzen … 
Eind 2022 hebben 
we besloten dat 
we een 
moeder/kind huis 
willen gaan 
realiseren naast 
onze kliniek. We 
kunnen dit huis 
kopen omdat de 
eigenaren gingen 
verhuizen. De 
bedoeling is dat 
dit huis gaat 

dienen als een soort Ronald Macdonald huis maar dan 2 kanten op. 
Moeders verzorgen hun kinderen nabij en kinderen verzorgen hun 
ouders nabij. In Indonesië verzorgen de familieleden de patiënten 
en zo kan deze zorg mooi nabij plaatsvinden. Daarnaast bereikte 
ons al meerdere malen het nieuws dat jonge zwangere ongehuwde 
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meisjes vluchten en hun baby achterlaten in een bosgebied of 
afgelegen gebied. Vreselijk nieuws is dit voor mij als moeder. Juist 
deze meisjes kunnen tijdelijk in ons Rumah Ibu Anak verblijven en 
PWM zal gaan bemiddelen met de familie om het “probleem” op 
te lossen.  
Nu heeft Wilde Ganzen dit project gekozen als kwartaal special wat 
betekent dat zij de maanden juni, juli en augustus dit project extra 
gaan promoten. Ze gaan fotograferen, filmen en interviewen in 
onze kampong. En dan hopen we tegen die tijd voldoende donoren 
te hebben gevonden om ook dit project weer succesvol af te 
ronden. Maar voor nu is dit voorstel een kroon op ons harde 
werk… 

 

 

 


