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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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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 
 

Kerst 2021… 

 

Enorme brand 

Even buiten de kampung is er elke dag een enorme overdekte 
pasar, markt, waar velen hun groente, fruit, kippen, kleding 
verkoopt. Ik kwam hier graag om inkopen te doen. Op tweede 
Kerstdag ontstaat er een brand bij een van de gasflessen. Er was 
geen water beschikbaar en de enige brandweerwagen die er is in 
het dorp bereikt de plek des onheils pas na 20 minuten. Er was ook 
geen water aanwezig of andere kleine blusmiddelen aanwezig. 
Mensen vluchten en lieten alles wat ze bezaten achter. Buiten 
gekomen kon men alleen maar afwachten tot het complete 
gebouw afbrandde. Gelukkig zijn er geen doden gevallen… 
We kochten met donaties wat brandblussers. 

Verrassing op 

Nieuwjaarsdag 2022… 
En dan wordt ik verrast met het 

nieuws dat de giften van vrienden 

en familie besteed zijn aan 

melkpakketten voor onze jongste 

bewoners. Alles is ingekocht, 

ingepakt en uitgedeeld door de 

PWM. Wat zijn de kleintjes blij en 

wat symbolisch ook. 

 

 

Droevig nieuws … 
Op 2 januari 
overlijdt een 
bewoner in 
onze 
kampung. 
PWM heeft 
compleet 
zelfstandig 

een tweedehands auto geregeld vanuit het ziekenhuis in Bandung. 
De ambulance loopt gevaar omdat mensen bang zijn dat men 
doden vervoert met de ambulance. De begrafenis verloopt 
succesvol in de mooie auto. Wat ben ik opnieuw trots op onze NGO 
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Vaccinatie kinderen in de kampung op 

school … 
Op 15 januari 
bereikt ons het 
goede nieuws 
dat de kinderen 
ter bescherming 
van de ouderen 
nu gevaccineerd 
worden op hun 
eigen school. 
Onze stichting 

geeft alle kinderen kleine pakketjes met een lekkere snack als 
traktatie zodat hun angst wat naar de achtergrond verdwijnt. Hun 
ouders mogen samen met de kinderen de vaccinatie komen halen. 
Zo is er vertrouwen bij de ouders omdat het programma op de 
scholen met ondersteuning van onze stichting georganiseerd wordt. 
Er is nog altijd vanuit het geloof argwaan over het vaccin rondom 
COVID-19. Door de organisatie en medewerking van de Iman is er 
draagkracht en zijn de mensen beter beschermd tegen deze 
ellendige virus.  
 
 

Malaria en Dengue in de kampung … 
In de moesson periode duikt op 
sommige plaatsen in de kampung 
toch het Malaria en Dengue virus 
op. Beide virussen worden 
veroorzaakt door muggen. Nadat 
er melding kwam dat er kinderen 
ziek waren geworden van deze 
mug is onze NGO de omgeving 
gaan behandelen. Kortgeleden 
had men een machine tegen een 
kleine vergoeding kunnen kopen 
van het ziekenhuis in Bandung en 
dat is nu de redding voor velen in 
onze kampung. PWM heeft deze 
machine van eigen gespaard geld 
betaald.  
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Weer allemaal naar school… 
 

Onze 4 juffen 

ontvangen weer 

elke dag alle 

kinderen op onze 

school en wat is 

dat toch een 

feestje na 

sluiting, het 

draaien in shifts… Onze kinderen hebben geen laptops, WIFI of 

iets dergelijks in hun huisjes. Dus online onderwijs zoals in 

Nederland was onmogelijk voor hen. Onze juffen bezochten de 

gezinnen regelmatig. Zij werken tegen een 

onkostenvergoeding van ongeveer 30 euro per maand. Een 

bedrag waar ze niet van kunnen leven en daarom hebben ze 

allemaal nog werk in de middag naast hun baan als juf. We 

betalen onze juffen uit de kleine bijdrages van de maandelijkse 

bijdrages van onze donateurs. Helaas kregen ook mensen in 

Nederland te kampen met financiële problemen en zijn gestopt 

met hun support. We hopen nog op extra vrienden in 2022 om 

de juffen hun onkosten te kunnen geven. 

 

Wilde Ganzen en tv uitzending 23 januari 

2022… 
Wilde Ganzen en vele fondsen maakten het mogelijk voor ons om 
grote projecten te realiseren en wat zijn we hier dankbaar voor zeg. 
We laten met kleine projecten zien wat we kunnen. We laten zien 
wat we zonder hulp kunnen en dat is wat belangrijk is. Laten zien dat 
je zelfstandig verder kunt bouwen aan een betere samenleving. 
“Kleine projecten, groot verschil”… 

We konden ons project KLINIEK/AMBULANCE afronden en de start 
maken voor onze kinderafdeling met een extra budget gericht op 
ons vaccinatieprogramma voor jong en oud. Hier werden we 
opnieuw gevraagd voor de uitzending van 23 januari 2022. Dit werd 
onze derde uitzending al binnen een paar jaar. 
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Project in samenwerking met Lamento 

veritas…  
In samenwerking met Lamento 
is er gekozen voor de opstart 
van een fruitplantage om 
gezondere voedsel te 
garanderen voor de toekomst. 
We hebben een plantage met 
groente op gehuurd land. Nu 
hadden we een stukje land als 
eigendom van de familie van 
Gunawan dat met hulp van 
Lamento voorzien is van 
elektra, toegangsweg en 
verharding weg en een 
waterpomp naar de rivier. 
Enkele fruitboompjes zijn 
reeds geplant en we hopen op 
uitbreiding van dit project. De 

aftrap is eind januari gerealiseerd.  

 

Samenwerkingen met andere 

organisaties…  
FAMILY POWER PROJECT 
In samenwerking met 8 andere stichtingen verdeeld over de wereld 
steunen wij het programma van Family Power waar mogelijk. We 
kijken naar mogelijkheden om kinderen op te laten groeien in een 
familie in plaats van een weeshuis. We geven en volgen hiervoor 
trainingen die organisaties bieden.  
GREEN FOOD FOUNDATION 
We zijn vorig jaar de samenwerking gestart met deze organisatie om 
het probleem rondom stunting aan te pakken. In dit kader bieden 
we elke vrijdag als pilot gezond voedsel aan de kinderen op school 
en delen we melkpoeder uit via onze voedselbank. 
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