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Lieve beste mensen allemaal,

Zoals u van ons gewend bent, ook dit jaar een Kerstgroet van Stichting Probolinggo Indonesië.
Namens alle kinderen en ouders die we een steuntje in de rug kunnen geven dankzij u, namens de zusters van
de Congregatie Onze Lieve Vrouw en vanzelfsprekend namens ons: we wensen u van harte álle gezondheid
toe, ondanks de beperkingen tóch fijne Kerstdagen en vooral alle goeds voor het nieuwe jaar 2021!

De kinderen
In de nieuwsbrief van afgelopen zomer hebben we al melding gemaakt van de wensenlijst van de zusters uit
Probolinggo. Er waren zowel verzoeken voor het meisjesinternaat in Probolinggo als voor de diverse internaten
op Zuid- en Oost-Kalimantan. Een aantal zaken zijn inmiddels aangeschaft dan wel gerealiseerd. Daar hebben
we dan ook rekeningen en foto’s van ontvangen. Helaas kon door de covid19-pandemie ook in Indonesië niet
alles doorgang vinden. Zo konden door een lockdown de bedden van de kinderen in het huis in Long Ikis niet
vervangen worden. Wel zijn er lockers gemaakt. Zie bijgaande foto.

In het huis St. Maria in Tanjung
(Midden-Java) is een multifunctionele
ruimte ingericht. De kinderen kunnen
nu de verbouwde ruimte gebruiken
onder leiding van zuster Diny voor
verschillende soorten activiteiten.

Bijgaande foto vanuit Long Ikis willen we u niet onthouden. Het lijkt nog maar zo kortgeleden dat wij daar een
bezoek hebben gebracht, maar dat is alweer ruim 10 jaar geleden (2010). Op onze website staat nog een
fotoreportage van deze reis. http://www.stichting-probolinggo-indonesie.nl/Home/2010.html
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Bijzondere sponsor
We zijn erg verguld met een leuke bijdrage van een organisatie die ons onlangs heeft benaderd, om een
aandeel te kunnen leveren aan opleiding van kinderen. Samen met Alfian en Rina, onze ambassadeurs, gaan we
bekijken voor welke kinderen we deze bijdrage kunnen aanwenden.

Dank voor uw vertrouwen en steun!
Wij hopen van harte dat het nieuwe jaar weer een beetje als vanouds mag worden en ook danken we u heel
hartelijk voor uw steun in het afgelopen jaar.

Wij wensen u goede Kerstdagen toe en een gezond en fijn 2021 of zoals ze in Indonesië zeggen:
Selamat hari Natal dan Tahun Baru
Warme groeten,
Ceciel van Don en Astrid Wegh
Tel. 0316-342 919 (Ceciel van Don) of 06-53 33 1315 (Astrid Wegh)
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