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Bliksemstart 2022 

Kerst 2021 eindigt 
desastreus… 

Op nieuwjaarsdag gaat 
men van start met 
uitdelen van 
Melkpoeder… 

Op 2 januari volgt er 
droevig nieuws… 

 

Yayasan Setetes Embun 

  

Beste lezers, 

Het tweede jaar voor onze nieuwsbrief. Op 2 maanden na is het gelukt 
elke maand een nieuwsbrief te maken. We zijn en blijven trots en 
dankbaar naar alle betrokkenen in Nederland en in Indonesië!!! 

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 

 

Kerst 2021… 

 

Enorme brand 

Kunt u het zich nog herinneren? Inmiddels ben ik er zelf geweest en 
zag dat het gebouw een bouwval is. Er is geen geld voor herbouw 
en de  mensen hebben nu kraampjes tegenover het tankstation 
langs de hoofdweg. Gelukkig is er iets om groente ed te verkopen 
door de bewoners. Het is een te groot project voor onze kleine 
stichting en andere kleine projecten krijgen daarom de voorkeur 
maar blijft toch wel pijnlijk te zien dat je in een ontwikkelingsland 
bent en niet alles zo is geregeld dan in Nederland.  
 
Hieronder een dagje in de kliniek 
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Actie reddingsboot en reddingsvesten… 
Dank aan allen die ons zo hartverwarmend heeft geholpen 

vanuit 

Nederland. 

Net voor de 

Kerst hebben 

jullie massaal 

geld gestort. 

Ik was de 

gelukkige die 

naar de werf 

gebracht 

werd waar 

een echte glasfiber boot lag 

te wachten. PWM had ook 
geld ingezameld maar dat 

was natuurlijk veel minder 

dan wij hadden ingezameld. 

Ook naar de Boeddhisten 

gegaan en gesproken met 

de mensen. Nu kunnen we 

kinderen en boeken blijven 

vervoeren tijdens 

overstromingen die steeds 

vaker gaan komen 

vanwege 

klimaatsveranderingen. 

De reddingsvesten zijn 

nog niet allemaal 

binnen maar wel 

besteld. We hebben 

ook wat bij gedragen 

aan de boot. Zo kunnen 

we dit project als een 

succes beëindigen.  
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Pilot Stunting ofwel ondervoeding… 
 Nu veel 
kinderen onze 
kinderkliniek 
bezoeken zijn 
de eerste 5 
gevallen van 
ondervoeding 
een feit. Triest 
maar waar en 
tijd om in actie 
te komen. In 
december 2022 
heeft Gun 
samen met de 

burgemeester een 
aanvraag ingediend voor 
financiële ondersteuning 
van vele projecten waar wij 
als stichting hard voor 
werken samen met de 
PWM. Hij heeft hen onder 
druk gezet dat als men niet 
reageert hij via zijn social 
media de mensen op de 
hoogte zou brengen van de 
laksheid vanuit de regering. 
Dat heeft gewerkt. Binnen een 
paar dagen kwam het telefoontje dat we een stuntingsprogramma 
mochten opzetten. Er wordt 90 dagen lang elke dag volgens een 
vast schema gekookt door vrijwilligers en de betreffende kinderen 
worden gevolgd in hun ontwikkeling gedurende deze periode. 
Heeft de pilot effect zal een definitief programma volgen in onze 
kliniek. 15 januari is dan de aftrap en daar kon ik nog net even bij 
zijn. Heel pijnlijk om te zien maar ook heel mooi dat onze stichting 
nu hulp biedt aan deze kinderen.  
 

 

 


