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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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School is gepimt… 
 

Afgelopen maand zijn 
alle muren 
geschilderd, de 
schommels 
gerepareerd en 
geschilderd en is er 
met hulp van Else de 
zeer gewenste 
glijbaan gemaakt. Elke 
vrijdag is er na school 
zwempret voor de 
kinderen van onze 

school. Op andere dagen mogen alle kinderen tegen betaling van 10 
cent komen zwemmen. Elke zondag is er dan nog aerobics voor de 
moeders. Samen met de kantine geeft dit winst voor onze school.  

Aanvraag moeder kind huis… 
 Nu de kliniek begint 
te draaien blijkt dat 
er veel kinderen 
komen met bezorgde 
moeders met vragen 
die niet altijd bij de 
kliniek thuis horen. 
Het wordt zwaar 
voor ons team om 
iedereen tegemoet 
te komen. We 
kregen hierbij dus 
hulp vanuit de 

plaatselijke overheid die ons tegemoet kwamen met de inzet van extra 
verpleegkundigen. Daarnaast regelde de Christelijke gemeenschap 
tasjes met melkpoeder en gezond eten voor de kinderen.  

Ook kregen we telefoontjes van mensen die wisten dat er een jong 
meisje zwanger was en schande voor de familie was geworden. Om 
weglopen te voorkomen zouden zij dan ook tijdelijk in het moeder kind 
huis kunnen verblijven en de PWM zorgt dan later voor de bemiddeling 
met de familie na de geboorte van het kindje.  

Af en toe moest een kindje of juist opa blijven ter observatie of 
separatie bij griep omdat men thuis geen elektra, water of hygiëne 
heeft. Dan is het de bedoeling dat de familie de zorg op zich neemt. Dat 
kan niet in de kliniek en daarom kwam de vraag of we het huisje naast 
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de kliniek mochten gaan inzetten als een soort Ronald MacDonald 
home.  

Hier verblijven dan familieleden, vrouwen, die voor hun zieke kindjes of 
ouders in de kliniek zorgen. Zij krijgen hierbij steun van ons nieuw te 
vormen care givers team. 

 Programma gericht contract Wilde Ganzen … 
Zoals eerder willen we natuurlijk weer graag samen gaan werken met 
Wilde Ganzen. We kregen naast de mogelijkheid een project gericht 
contract te tekenen ook de kans een programma gericht project aan te 
gaan. We kozen voor de laatste optie wat wel flink wat werk met zich 
mee bracht. We hebben een soort 3 jaren plan gemaakt van grote en 
kleine projecten met een training van onze locale partnerorganisatie. Er 
zit een soort exit strategie achter zodat er uiteindelijk naar 
onafhankelijkheid gewerkt wordt. We hopen hiermee weer veel te 
bereiken de komende jaren. Ons beleidsplan zal hierop worden 
aangepast.  

 

 Drukte op de dokterspost … 
 Onze kliniek is 
geopend en vele 
mensen weten gelukkig 
de weg te vinden met 
vragen, controles van 
kinderen, diabetes, 
bloeddruk bij de 
oudjes. Ook is er in 
samenwerking met de 
gemeente een controle 
voor alle militairen 
geweest. Enkele jonge 

meisjes bleken een flink hoog suikergehalte te hebben en moesten 
blijven ter controle zoals ook een paar oudjes en kindjes met koorts 
waarbij de thuis situatie niet toereikend was voor goede zorg. 
Afgelopen week kwamen er gemiddeld 200 kinderen in de kliniek met 
uiteenlopende vragen.  
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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 
 

Dat was het nieuws van afgelopen maand weer. Het was een 
intensieve maand met veel overleg en nadenkwerk voor onze 
lokale partnerorganisatie PWM.  

 

 

 


