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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. 

In deze nieuwsbrief is er geen sprake van geleur en gezeur voor 
financiële steun. Enkel mooie ervaringen delen… 

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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Kleurwedstrijd scholen… 

In juni mocht dan ook de plaatselijke kleurwedstrijd weer 

plaatsvinden. De kinderen mochten met het open treintje vanuit de 

kampung naar het centrum alwaar het kleuren van start ging. En wat 

waren ze trots toen ze hoorde dat ze de eerste prijs gewonnen 

hadden. Proficiat aan onze kindertjes hoor.    

 

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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Presentatie scholen… 

 Na 3 jaar van beperkingen 

rondom Corona mocht dan 

eindelijk het feestje in Kroya 

plaatsvinden op het grote 

podium. Een paar scholen 

mochten meedoen 

waaronder onze 

kleuterschool. Hoe leuk was 

het om te horen dat ze een 

prijsje gewonnen hadden en 

wat een durf om op dat podium te gaan staan.  

 

Afsluiting schooljaar en nieuw probleem… 

In Indonesië eindigt het schooljaar eind juni en opent 

begin augustus de deuren voor een nieuw schooljaar. 

Alle kinderen krijgen een soort afscheidsfeestje om zo 

het jaar af te kunnen sluiten. Er wordt gegeten en 

gedanst samen met alle moeders. Ook is er aandacht 

voor de oudste kleuters die onze school gaan verlaten. 

De prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en de 

presentatie aan het dorp op het podium vindt hier ook 

plaats. Hierna kunnen we nieuwe kleuters de kans geven bij onze kleuterschool te starten. Het aantal ouders 

dat gratis onderwijs nodig heeft is enorm toegenomen. We krijgen in het nieuwe schooljaar meer kleuters 

dan we kunnen bergen. Daarmee kwam de vraag van de juffen of we misschien een afdakje kunnen 

realiseren met schone tegels op de grond voor de jongste nieuwe kleuters. Deze wens neem ik graag mee 

voor vertrek.  
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Bezoek Ruben…  
Halverwege de maand juni kreeg onze stichting belangrijk bezoek. 

Ruben gaf aan vanuit Wilde Ganzen een werkbezoek te willen gaan 

brengen om onze projecten te bekijken en de mensen te leren 

kennen. Hij werd opgehaald door het bestuur van onze NGO (lokale 

partnerorganisatie) en kreeg veel te zien en te horen van alle 

activiteiten. Tot slot mocht Ruben op onze kleuterschool de 

felbegeerde certificaten uitdelen aan dit keer 16 kleuters die hiermee 

naar de primary school kunnen gaan. Alle 16 kids kunnen lezen, 

schrijven en wat teloefeningen tot 20 maken. Mede door 

bevlogenheid van ouders, juffen en de kinderen is dit een geweldig 

resultaat!  

En Ruben verliet ons project met de 

wens snel terug te komen want hij 

vond het geweldig allemaal!!! 

 

 

 

 

 

Nieuwe locatie voedselbank… 

Na de bouw van onze kliniek moesten we ons gebouwtje van de 

voedselbank helaas afbreken. Er werd gezocht naar een tijdelijke 

oplossing in onze plantage die direct naast de kliniek gevestigd 

is. Op deze wijze konden de bewoners de voedselbank nog altijd 

snel vinden. Nu is er een klein stukje verderop aan de hoofdweg 

een klein nieuw onderkomen gerealiseerd voor onze duurzame 

voedselbank. Vele vrijwilligers draaien diensten, regelen eten, 

informeren de omwonenden zodat dit succesvol project kan 

voortbestaan.  
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Overheid en artsen op bezoek… 

Na de bouw van onze kliniek is het zaak zo snel 

mogelijk via de overheid de registratie te regelen. 

Deze registratie verkrijg je door te bewijzen aan alle 

eisen te voldoen gesteld door de overheid in 

Indonesië. Hiervoor worden bijeenkomsten en 

bezoeken geregeld. Eind juni vond een bijeenkomst 

plaats. De bedoeling is om in juli van start te gaan 

met de eerste activiteiten in de kliniek.  

 

 

 

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

Juni 2022 

 

 


