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Lieve, beste mensen allemaal!

Daar zijn we weer met onze jaarlijkse zomergroet!
En wát een zomer is het dit jaar! Hoe winters het was toen we de Kerstbrief aan u schreven, zo volop zomer is
het reeds lange tijd in ons landje.
Deze week ontvingen we een email van Alfian, onze contactpersoon in Probolinggo, dat het in Probolinggo zo
droog was en met veel wind. Wij konden hem vervolgens berichten dat het hier óók erg droog en warm is,
terwijl hij dat soort berichten vanuit Nederland niet echt gewend is.
Het brengt ons in gedachten wat nader bij elkaar, Nederland doet qua weer op dit moment niet zoveel onder
voor Indonesië.
Ook in deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte houden van alles wat ons bezig houdt en dat alles
draait natuurlijk voornamelijk om de kinderen!

Onze kinderen
De kinderen doen het goed op school. Het is bijzonder om te horen en op de schoolrapporten te zien dat ze
hun best doen. Mooi ook om te horen van Alfian en Rina dat er nét een stapje extra wordt gedaan omdat u
allen hen ondersteunt om naar school te kunnen gaan.
Anastasia, wie wij al jaren sponsoren, gaat in augustus naar de Universiteit. Zoals u al eerder in een van onze
nieuwsbrieven (juli 2016) kon lezen is Richard ook een van onze kinderen die destijds de Universiteit kon
doorlopen dankzij uw steun en deze succesvol heeft afgesloten. Wij zijn van mening dat de kinderen die goed
kunnen leren dan ook de kans moeten krijgen om na de middelbare school een vervolgopleiding te kunnen
gaan doen.
Anastasia verheugt zich erop vertelde Alfian!
We willen niet alleen Anastasia noemen want we hebben zoveel kinderen die we een extra zetje kunnen geven:
Sheila, Dwiki, Nola, Mikhael, Gabriel, Christian, Safira, Farrah, Raul, Rafi, Amelia, Cleo, Yeseya, Dewi, Nastasia
Teofila en Novesia.
Zomaar een aantal kinderen die we dankzij uw sponsoring kunnen ondersteunen.
Laten we ook niet vergeten dat u hiermee de ouders ontlast. Het geeft hen ook veel rust dat ze dankzij uw hulp
hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Alfian is vader geworden
In onze Kerstbrief schreven we al dat Alfian vader zou worden.
Het is een dochter geworden en haar naam is Clarabelle.
Het gezin maakt het goed en deze foto's ontvingen we van een trotse vader.

De zusters in Probolinggo
Ook dit jaar ontvingen wij van de zusters in het moederhuis in Probolinggo een wensenlijst. Zo hebben wij o.a.
kunnen toezeggen: vervangen van een basketbalkorf en het repareren van kledingkasten voor St. Yan in
Probolinggo (het huis van zuster Margarita), nieuwe bedden en kasten voor de kinderen op Papua, het maken
van een kindertoilet voor de kinderen op Midden-Java, kasten zodat ieder kind zijn eigen spulletjes kan
bewaren op Kalimantan etc.
Een mooie lijst waar wij onze bijdragen aan konden leveren. Zo komen we steeds een stapje verder.
Sponsorwandeltocht de 40MM
Een van de dingen die we in ere willen houden is de jaarlijkse sponsorwandeltocht de 40MM. Ook dit jaar
hebben we, de zaterdag na Hemelvaartsdag, weer meegelopen in Venhuizen. Bij u allen is ondertussen wel
bekend dat dit niet alleen gelinkt is aan Elly Hand-Jonkman en haar jarenlange betrokkenheid in de organisatie,
maar ook aan zuster Margarita die de 40MM een warm hart toedroeg. Vanuit dit verleden steunt de 40MM
ook onze toekomst, hoe mooi en bijzonder is dát. Afgelopen december mochten we dan ook weer een mooie
donatie van hen ontvangen naar aanleiding van de opbrengst van mei 2017.
Creativiteit van Riek Rothuis-Jonkman
Een zus van zuster Margarita en Elly Hand-Jonkman, Riek Rothuis-Jonkman, heeft afgelopen Kerst op een
Kerstmarkt allerlei zelfgemaakte dingen van koffiecupjes verkocht. De staanplaats werd haar geheel gratis
aangeboden, waardoor de totale opbrengst ten goede mocht komen aan onze stichting.
Op de volgende link kunt u het interview met Riek terugkijken. Riek komt na 3 minuten in beeld.
https://www.youtube.com/watch?v=95MhO5-tgwk
AVG
U heeft er het afgelopen half jaar veel over gehoord: de AVG, de Algemene Verordening Gegevens–
bescherming. Ook wij als stichting hebben hiermee te maken en doen er alles aan om de bij ons bekende
gegevens van u te beschermen. Dit was altijd al het geval, maar nu hebben ook wij de verplichting u dit kenbaar
te maken. Wij zullen uw gegevens nooit aan een andere partij beschikbaar stellen en indien u zich afmeldt voor
de nieuwsbrieven, zullen wij uw gegevens uit onze bestanden verwijderen.
Tenslotte
Wij hopen dat u op basis van onze berichtgeving in deze en voorgaande nieuwsbrieven begrijpt dat uw steun
nog steeds van harte wordt ontvangen. We kunnen blijven doen wat zuster Margarita ooit is gestart samen
met Elly Hand-Jonkman: helpen waar nodig! Na verzending van de nieuwsbrieven ontvangen we regelmatig
leuke reacties van de sponsoren, waarvoor onze hartelijke dank. Dit is voor ons een teken dat de
nieuwsbrieven worden gelezen én worden gewaardeerd. Deze waardering is geheel wederzijds. Wij zijn blij
met uw steun hoe groot of klein ook. Afgelopen december ontvingen wij een hele bijzondere sponsoring uit
onverwachte hoek vanuit het verleden. Ook toen bleek dat de nieuwsbrieven met alle updates worden
gewaardeerd en dat de kinderen daardoor niet worden vergeten.
U leest het, genoeg om dankbaar voor te zijn.
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