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Redactie: Anneke Bertrams van Deursen tel: 040 - 2433209
Carla Wyatt
tel: 0497 - 514400
In 2008 kwam er een bedrag van € 18653,-- aan donaties voor Indonesië binnen.
Met deze donaties steunen we de arme bevolking in Indonesië.
Het bedrag is o.a. te danken aan een grote gift van € 6000 van een Stichting in Heeze.
Ook kregen we veel financiële hulp van een Stichting uit Heerlen, Kiwanis Spend Funding uit
Westerhoven en een basisschool in Nijmegen. Dankzij de extra giften van vele donateurs
kunnen we het werk van Adele en Alfons van Deursen weer voortzetten!
De Rabo bank en ABN/Amro gaven ons weer speel- en schrijfmateriaal voor de vele
straatkinderen in Jakarta en Yogyakarta.
Namens de mensen die werden geholpen en de zusters willen wij alle donateurs hartelijk
danken voor hun steun aan ons werk!
Carla Wyatt heeft dit jaar enkele projecten bezocht. Ook heeft zij ter plaatse de bereikte
resultaten kunnen waarnemen, maar zag ook hoeveel er nog nodig is. Dit geeft ons de extra
kracht en overtuiging om door te gaan. We hopen volgend jaar weer op de steun van onze
trouwe donateurs. Het is belangrijk dat we betrouwbare begeleiders uit het land zelf hebben
die zich belangeloos inzetten voor onze projecten.
Verdeling van de gelden over de projecten, die begeleid worden door:
1. Zr. Alexa Yonsion - Jakarta, opvang /opleiding straatkinderen,
medische verzorging en renovatie van het opvanghuis voor de straatkinderen
in Pasar Minggu
€ 4575, -2. Zr. Regina - Jakarta, verzorging en medicijnen voor de weeskinderen
€ 3500, -en tandartsenhulp.
3. Zr. Immaculata - Cimahi, opvang /opleiding arme kinderen en gezinnen.
€ 1000,-hulp dakloze vrouwen en mannen
4. Zr. Jeanne - Purwokerto, adoptie, kadervorming.
€ 1344,-5. Zr. Agnes - Purwokerto, hulp aan de tukang becak.
€ 500,-6. Zr. Fidelis -Yogyakarta , adoptie,onderwijs, polikliniek en medicijnen
€ 3234,-voor arme zieke mensen.
7. Br. Kirjautama - Yogyakarta, drinkwaterproject en
€ 3500,-schoolgeld kansarme kinderen.
8. Zr. Agnes -Yogyakarta, opvang/opleiding kansarme kinderen en de
vissersbevolking in Flores. Hulp aan 3 groepen vrouwen voor
€ 1000, -een winkeltje.
______________
Totaal : € 18653,--

Ook in 2008 heeft de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie onze gelden naar Indonesië
overgemaakt en zal de kwitanties verstrekken. Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar.

1. Java- Jakarta. Zr. Alexa blijft zich inzetten voor de zorg van de vele straatkinderen in
Jakarta, een belangrijke taak in deze sterk groeiende wereldstad met zijn groot aantal
straatkinderen.
Ook houdt zij zich bezig met het opvoeden van kansarme
jongeren. De jongeren worden waarden, normen en
verantwoordelijk bijgebracht. Door het volgen van onderwijs en
een vakopleiding kunnen deze jongeren in hun eigen onderhoud
voorzien. Wij hebben geld kunnen sturen om onderwijs en
medicijnen te betalen. Dit jaar is het opvanghuis in Pasar Minggu
nog niet volledig gerenoveerd omdat de overstroming ook dit
najaar weer veel schade heeft veroorzaakt.
Het speel- en schrijfmateriaal van de Rabobank en ABN/Amro
bank was erg welkom.

Straatkinderen maken hun huiswerk.
2. Java-Jakarta. Zr. Regina zorgt met liefde voor de vele weeskinderen van Pondok Si Boncel.
Wij hebben haar extra veel geld kunnen geven voor de verzorging en om medicijnen te kopen
voor zieke kinderen. De tandarts blijft de gebitten regelmatig controleren van de
weeskinderen en geeft voorlichting.

3. Java-Cimahi. Zr.
Immaculata blijft zich met
hart en ziel inzetten voor de
dakloze oude vrouwen en
mannen. Zij zorgt dat de
bejaarden melk en medische
zorg krijgen.
Tevens helpt zij arme
gezinnen. Verder zorgt ze
ervoor dat het schoolgeld voor
de zeer arme kinderen wordt
betaald.

Tandarts in Si Boncel Jakarta
3. Java-Cimahi. Zr. Immaculata blijft zich met hart en ziel inzetten voor de dakloze oude
vrouwen en mannen. Zij zorgt dat de bejaarden melk en medische zorg krijgen. Tevens helpt
zij arme gezinnen. Verder zorgt ze ervoor dat het schoolgeld voor de zeer arme kinderen
wordt betaald

Bejaardenhuis in Cimahi

4. Java-Purwokerto. Zr. Jeanne begeleidt de adoptiekinderen erg goed. Zelfontplooiing is erg
belangrijk. De 40 becakrijders krijgen de aandacht van Zr.Agnes. Elke maand hebben de
becakrijders een bijeenkomst. Hun leningfonds is speciaal voor zieke becakrijders en er wordt
dankbaar gebruik van gemaakt. Op 30 oktober hebben ze gezellig samen met Zr Agnes het
afgelopen jaar geëvalueerd. Ze waren allen tevreden en blij en hoopten dat het volgende jaar
beter zal gaan. Na de evaluatie hebben ze samen met Zr Agnes een feestmaaltijd gehad. Alle
becakrijders hebben een envelopje met geld(Rp 100.000) gekregen voor hun gezin.
5. Java-Yogyakarta. Br. Kirjo blijft actief om arme en straatkinderen te helpen. Ook dit jaar
heeft hij 25 arme kinderen kunnen helpen zodat ze een opleiding kunnen volgen. Het
drinkwaterproject heeft zijn prioriteit. Ongeveer 50 arme gezinnen in Sendangsono.(Midden
Java) die getroffen zijn door de droogte hebben zijn hulp nodig. Br.Kirjo helpt deze gezinnen
in Sendangsono omdat dit een erg droog gebied is 50 km van Yogyakarta. Deze arme
gezinnen krijgen nu schoon drinkwater. De 2 pompen voor de desa’s kunnen na de regentijd
geïnstalleerd worden!
6. Java-Yogyakarta. Zr. Fidelis zorgt met liefde voor de adoptiekinderen. Stimuleren van
onderwijs blijft belangrijk Het gezondheidscentrum“ Panti Usada” heeft dit najaar last gehad
van een overstroming. De polikliniek “Panti Usada”heeft als doelstelling de allerarmsten
tegen een kleine bijdrage te helpen. Met de gift kunnen we de arme zieke mensen blijven
helpen.

7. Oost-Flores. Zr. Agnes uit Yogyakarta blijft met veel inzet werken voor de projecten in
Flores.Zij bezoekt elk jaar deze projecten. Zij steunt financieel 3 groepen arme vissers die op
een klein eiland Basira ten zuiden van Flores wonen.
Ontmoetingsplaats met
de vissers van Basira
in Flores. Zr. Angelica,
Zr. Agnes en Zr. Lucia

Priester Marinus geeft leiding aan de 3 groepen vissers. Hij werkt vanuit Larantuka voor de
vissers.
De 3 groepen vrouwen” suka maju” in Lewotobi en "suka damai "in Lato en Basira (hier zijn
ze een klein winkeltje begonnen met een gift). De eerste twee groepen hebben geld gekregen
om een opbergplaats te bouwen die ze nodig hebben voor hun koopwaar. Dit jaar zijn er weer
10 jongens en meisjes die hun schoolopleiding op de SMU kunnen voortzetten of beginnen.
Van de vorige groep zijn 4 meisjes en 1 jongen geslaagd voor hun eindexamen.
Kleuterschool Riangpuho Flores

Voor deze adoptiekinderen is er schoolgeld betaald voor het nieuwe schooljaar. In Oost Flores
is water erg schaars, vooral in de droge moesson. Met de gift hebben ze een waterbak
gemaakt om regenwater op te vangen of als er veel water in de put is, dit water in die
waterbak te bewaren. Pater Lucas heeft de leiding over de adoptiekinderen en heeft
regelmatig kontact met Zr. Agnes.

Binnenkant
kleuterschool
wordt in 2009 geverfd

Wij vertrouwen erop dat deze verantwoording duidelijk maakt dat uw giften en donaties zeer
goed besteed worden. Indonesië is een zeer groot land en door de economische crisis zijn er
hoge prijzen voor levensonderhoud. Door de aanhoudende regen in het najaar waren er vele
overstromingen in Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali en Flores. Er komen nu minder
toeristen waardoor de belangrijkste bron van inkomsten voor de bevolking wegvalt. Wij
hopen dat onze trouwe donateurs in 2009 ons mooie werk blijven steunen om de arme
bevolking van Indonesië te kunnen blijven helpen!
Meer informatie kunt u krijgen bij de redactie van dit jaarverslag.
Giften voor de kleinschalige projecten in Indonesië zijn altijd welkom op gironummer
5470042 t.n.v. A van Deursen, Binnewiertzstraat 9 5615 HE Eindhoven.
Het is ook mogelijk om giften over te maken naar gironummer 4448769 t.n.v. de Stichting
Salvatoriaanse gezinsadoptie, Dr.Berlagelaan 34 5622 HD Eindhoven met onder vermelding
gift voor de kleinschalige projecten in Indonesië.
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