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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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Kliniek en Green Food 

Foundation, 

Eind mei is het dan duidelijk dat Marieke en Michelle namens de 

Green Food foundation onze kampung gaan bezoeken. Zij zullen zich 

later nog voorstellen in onze nieuwsbrief. We hebben ondersteuning 

gevraagd voor advies in voeding en vitamines voor onze zuigelingen 

en advies voor onze plantages met groente en fruit.   

 

Global awareness 

vervolg 

Afgelopen maand zijn de kids in Tilburg en 

Indonesië flink voorbereid op hun eerste 

interview 25 mei jl. Juf Kiki en juf Emma in 

Nederland, juf Titi in Indonesië. Het was 

een bijzondere ervaring voor beide 

groepen kinderen.  

 

Mobiele hulp 

ambulance… 

Op een dag werd er duidelijk dat er een groepje weeskinderen in 

een verder gelegen stukje bos , opgevangen door omwonenden, 

werden uitgelachen omdat ze hun besnijdenis niet konden laten 

uitvoeren. Te kostbaar en geen arts aanwezig. Onze ambulance is er 

samen met familielid Trisno naar toe gereden en heeft kosteloos 

deze kinderen geholpen. Wat waren ze trots. Ze horen er nu weer 

bij. Ook kregen ze van onze stichting allemaal nieuwe kleding zoals 

de traditie is in Indonesië.  

 

 

 

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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Inspectiebezoek…  
Deze maand kreeg onze kleuterschool bezoek vanuit de regionale 

overheid. Alle ouders werden meteen ook uitgenodigd en zoals de 

cultuur dit bepaalt gaat dit samen met het delen van eten en 

drinken. Het was gelukkig een bezoek met een positief einde en 

aan het einde van de dag ging iedereen voldaan weer naar huis.  

 

 

 

 

 

 

Verdere nieuwtjes… 

 Na de meivakantie in 

Indonesië kreeg de tuin van 

de school een opruimbeurt 

door onze kinderen. Alle 

plastic rommel werd 

gezamenlijk opgeruimd. 

 

 

 Het scholarship van Teguh, verkregen met hulp uit Nederland, is 

goed besteed. Hij is bijna klaar en verdient nu een centje bij. Er is 

dus weer ruimte voor een nieuwe student. Alif zijn vader is 

werkloos, moeder doet naaiwerk. Er is onvoldoende geld voor de 

kinderen om te studeren. Gun besluit Alif de kans te geven in de 

nieuwe cursusgroep.  
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 Onze ambulance rukt uit voor een paar weeskinderen die uitgelachen werden omdat ze opgevangen 

werden door dorpsbewoners die dit niet konden betalen. Iedereen werd geholpen en volgens traditie 

voorzien van nieuwe kleding. 

 

 

 

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

Mei 2022 

 

 


