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Deze nieuwsbrief is grotendeels gewijd aan onze werkvakantie naar Indonesië
afgelopen juni. Onze reis stond bijna geheel in het teken van Stichting Ron’s
Droom. We hebben een bezoek gebracht aan de Santi Rama school in Jakarta;
we hebben gesproken met Werkgroep ’72 over het tandenpoetsproject voor
de vuilnisbeltkinderen; we zijn op zoek gegaan naar een nieuw werkterrein in
Bali èn we hebben gewerkt aan de renovatie van de sanitaire voorzieningen
van de Santi Rama kleuterschool. Kortom, met recht een echte werkvakantie
waar we beslist geen spijt van hebben. Mocht u de afgelopen tijd onze website
of Facebookpagina hebben bezocht, dan heeft u al iets over onze reis naar
Indonesië kunnen lezen.

Bezoek aan Santi Rama
Op de laatste dag van het schooljaar had de kleuterschool een afsluitingsfeest
voor kinderen en ouders voorbereid en ook wij van Stichting Ron’s Droom
waren uitgenodigd. Dat was vallen met onze neus in de boter. We kregen een
ereplaats, werden voorzien van drankjes en lekkere Indonesische hapjes en
was het één groot genieten van de kinderen en van de dingen die zij ons
lieten zien.

Naast de uitreiking van diploma’s, waren er dansoptredens die onze
bewondering en respect opleverden voor zowel de kinderen als voor hun
leraren. We hebben kunnen zien hoe goed de kleuters – ondanks hun
handicap – in staat zijn om op de trillingen van de trommels onder het podium
hun dansen uit te voeren. Mooi en ontwapenend.
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Van de Nederlandse stichting Teadybears for Help
en van Creations by Tanja hadden we 12 kg
knuffels meegekregen en het was goed om te zien
hoe blij de kinderen waren met ieder zijn/haar eigen
knuffel. Het resterende deel van de knuffels hebben
we via een weeshuis in Tuka (een dorpje in ZuidBali) geschonken aan een weeshuis op Flores.
Na afloop van het feest vond er een vergadering
plaats met het bestuur van de school. We hebben
de bijdragen van onze donateurs voor het nieuwe
schooljaar van onze sponsorkinderen afgegeven en
we hebben afspraken gemaakt over o.a. toezending
van rapportages van de school over de schoolontwikkelingen van onze
kinderen. Een deel van de rapportages hebben we ontvangen; we wachten
nog op het resterende deel. Santi Rama meldde ons tevens dat er helaas
afscheid genomen moest worden van 3 sponsorkinderen. Maar we hebben er 3
nieuwe kinderen voor in de plaats gekregen. De betrokken donateurs hebben
we hierover geïnformeerd; we hebben hen inmiddels een nieuw kind
toegewezen.

Toiletrenovatie Santi Rama kleuterschool
In voorgaande nieuwsbrieven hebben we
u verteld over het zeer verpauperde
toilet van deze school. Ook onze
promotiefilm
op
de
benefietavond
afgelopen februari heeft o.a. laten zien in
welke omstandigheden de kleuters naar
het toilet moesten. Dankzij de opbrengst
van de benefietavond en een donatie van
de Tjalie Robinson Foundation hebben we
een complete renovatie van de sanitaire
voorzieningen van de Santi Rama
kleuterafdeling kunnen realiseren. Het
eerste grote project van Stichting Ron’s Droom.
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De plannen voor de verbouwing waren al
geruime tijd klaar en met de school
hadden we afgesproken om het oude
sanitair in het weekend vóór onze komst
alvast te laten slopen. Met een ontwerp
van de “amateur-architecten” Eric en
Maria zijn we aan de slag gegaan. Dat
betekende kilometers rijden voor de
inkoop van de benodigde bouwmaterialen
en overig klein materiaal, afspraken met
de leveranciers en soms moeizame
onderhandelingen met de aannemer. Maar voordat de renovatie daadwerkelijk
kon beginnen moesten nog een paar hobbels worden genomen. Het sloopwerk
was niet op tijd afgerond en enkele constructies zoals we die in gedachten
hadden moesten worden aangepast. Dat kostte extra tijd en energie.
Maria deed het echter uitstekend als projectleider. Ze beheerst de Indonesische taal
uitstekend en wist als geen ander hoe ze
cultuur- en mentaliteitsverschillen het beste kon
opvangen. Met strakke hand leidde ze het
project, hield vinger aan de pols, controleerde,
corrigeerde en onderhandelde. Twee weken
hadden we voor dit project uitgetrokken en
dankzij de medewerking van de school en het
harde werken van het aannemersbedrijf was de
renovatie binnen de tijd afgerond.
Santi Rama was dolblij met het nieuwe en schone sanitair. Vooral de
onderhoudsvriendelijke wanden en plafonds waren een schot in de roos. Deze
waren afgewerkt met speciale olieverf dat ook voor zwembaden wordt
gebruikt, vochtbestendig is en bestand tegen
vuilaanslag. Santi Rama was verbaasd over de
grote metamorfose. Voorheen een kleine, vieze
en verpauperde ruimte, nu een licht en fris
sanitair; volgens hen thans de mooiste ruimte
van de school. Blij waren ze ook met alle extra’s
die we hadden aangeschaft, zoals watertrekkers,
zeepdispensers, sponsen, emmers en handdoeken.
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Op 7 juli was de formele overdracht aan
Santi Rama. De school had er een
plechtige ceremonie van gemaakt met het
doorknippen van een lint, speeches,
ondertekening van een overdrachtsdocument en kleine attenties voor
Stichting Ron’s Droom. Namens de
stichting heeft onze zus Ferie een woordje
gedaan waarbij ze benadrukte dat we de
renovatie
vooral
hebben
kunnen
realiseren dankzij de vele donateurs in
Nederland. De ceremonie werd afgesloten met een gezamenlijk dankgebed.
Er is uitstekend werk geleverd en ondanks de hobbels die er genomen
moesten worden kunnen we spreken van een succesvol project. De
projectleider heeft haar missie met glans voltooid. Het geeft een voldaan
gevoel iets goeds voor de school en de kids te hebben gerealiseerd. Met
nógmaals dank aan alle donateurs!
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Vervolg tandenpoetsproject
Het project loopt goed. Werkgroep '72 gaat inmiddels 2 keer in de week naar
de school op de vuilnisbelt Bantar Gebang. Naast de wekelijkse Engelse les en
handenarbeid controleert de werkgroep om de 2
weken of de tandjes nog goed worden gepoetst en of
ze nog voldoende spullen hiervoor hebben. Er is
echter nog niet begonnen met een regelmatige
gebitscontrole; de kinderen hebben hier veel angst
voor. De werkgroep is op zoek naar samenwerking
met een tandartsorganisatie die het e.e.a. voor de
vuilnisbeltkinderen kan doen. Helaas heeft Unilever
geen tandpasta en tandenborstels meer geleverd.
Voor de aanschaf hiervan hebben we tijdens ons
gesprek op 10 juli jl. opnieuw een donatie van 400 Euro aan Clary Scheres
van het bestuur overhandigd. Verder heeft Werkgroep ’72 plannen voor de
bouw van een waterpunt op Bantar Gebang en de start van een
hygiëneprogramma. In verband met de schoolvakanties in Indonesië hebben
we dit keer geen bezoek kunnen brengen aan de school op Bantar Gebang.

Bezoek aan Bali
Op Bali hebben we 4 tehuizen voor kansarme kinderen bezocht om te kijken
wat Stichting Ron’s Droom voor hen kan betekenen op het gebied van
scholing en onderwijs. Door o.a. onvoldoende aandacht van de Overheid voor
dit niet-Islamitische eiland, hebben kansarme en gehandicapte kinderen het
op Bali een stuk zwaarder dan eenzelfde groep kinderen op andere eilanden in
Indonesië. Ook is de geloofsovertuiging van de Balinees zèlf t.a.v.
gehandicapten vaak een struikelblok in de ontwikkeling van een gehandicapt
kind. Richting de ouders van gehandicapte kinderen is dus ook veel te doen.
Om goed inzicht te krijgen in alle omstandigheden van de tehuizen, hebben
we gekeken naar de huisvesting, we hebben gesproken met de betrokken
besturen en we hebben de boeken ingekeken. Onze conclusie is dat er in alle
delen op Bali dringend hulp nodig is voor kansarme en gehandicapte kinderen,
zowel voor het primaire levensonderhoud als op het gebied van scholing en
ontwikkeling. Maar we hebben een keus moeten maken en dat was niet
eenvoudig. Na lang intern beraad hebben we uiteindelijk gekozen voor het
volgende weeshuis.
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Panti Asuhan "KESAYAN IKANG PAPA”
Panti Asuhan betekent weeshuis; Kesayan Ikang Papa betekent letterlijk
passie voor de armen. In 1986 werd door het provinciebestuur van Gianyar dit
tehuis in Ubud opgericht voor (half)wezen die arm en gehandicapt zijn. Het
weeshuis wordt geleid door4 zeer gedreven vrijwilligers, waaronder een
gepensioneerd echtpaar. Dagelijks zetten zij zich belangeloos in voor goede
huisvesting van de kinderen, hun levensonderhoud en hun scholing om hen
zodoende een kans te geven op een betere toekomst. Hiervoor zijn ze echter
afhankelijk van zeer weinig subsidie van de Overheid, van sponsoring danwel
giften van derden en niet in de laatste plaats ook van hun eigen kleine
portemonnee.
In het weeshuis verblijven nu 35
kinderen (jongens en meisjes) in de
leeftijd van 9-20 jaar; 26 kinderen zijn
doof en kunnen niet praten, 9 kinderen
zijn
geestelijk
of
lichamelijk
gehandicapt.
27
kinderen
wonen
intern, de rest woont bij familie en
wordt dagelijks met de brommer naar
het weeshuis gebracht voor creatieve
lessen. In een nabije overheidsschool
krijgen de kinderen regulier onderwijs;
het weeshuis zelf zorgt voor de
creatieve lessen, zoals teken-, schilder- en naailessen, handenarbeid en
dansles. Een sponsor betaalt het salaris van de leraren van deze lessen.
Op alle andere terreinen heeft het weeshuis echter steun nodig. Te denken
valt aan de kosten voor schoolboeken en –uniformen, de aanschaf van
materiaal voor de creatieve lessen, (technische) hulpmiddelen en bijzonder
onderwijs gericht op de handicaps van de kinderen.
In een opslagruimte heeft het weeshuis ook computers staan, maar die
worden niet gebruikt door gebrek aan ruimte en leraren. En noemen we de
huisvesting dan kunnen we u vertellen dat naast de slaapvertrekken het
tehuis slechts 1 ruimte van ca. 8 bij 10 meter beschikbaar heeft voor andere
activiteiten, zoals voor ontspanning, ontvangst bezoek en voor de creatieve
lessen, waardoor er per dag maar één soort les kan worden gegeven.
Bovendien staat in deze ruimte ook de keuken! Ook het levensonderhoud van
de kinderen is een dagelijks terugkerend probleem.
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Het tehuis krijgt hiervoor slechts 3.000 Rupiah (25 Eurocent) per kind per dag
subsidie van de Overheid! Dit bedrag is niet alleen bestemd voor voeding en
kleding van de kinderen, maar óók voor alle andere dagelijkse benodigdheden
voor zowel de kinderen als voor het reilen en zeilen van het tehuis zelf.
U begrijpt dat de subsidie van de Overheid
voor al deze zaken zwaar ontoereikend is.
Het gebouw waarin het weeshuis is
gevestigd
is
eigendom
van
de
overheidsschool
die
het
gratis
ter
beschikking heeft gesteld. De school heeft
echter al 2x te kennen gegeven dat ze het
gebouw terug willen wegens gebrek aan
eigen ruimte. Maar het weeshuis heeft
geen geld voor een andere locatie. Ook
dáár dreigt dus een probleem. Kortom,
droeve omstandigheden.
Het mag duidelijk zijn dat Kesayan Ikang Papa dringend hulp nodig heeft,
zowel incidenteel als structureel.
Opties die in onze missie passen zijn o.a.:

Financiële steun voor bijzonder onderwijs (structureel)

Financiële steun voor het salaris van leraren computerlessen (structureel)

Financiële steun voor de aanschaf van technische hulpmiddelen
(incidenteel)

Financiële steun voor de aanschaf van materiaal voor de creatieve lessen
(incidenteel danwel structureel)
Stichting Ron’s Droom heeft besloten om in eerste instantie zeven leerlingen
te sponsoren volgens hetzelfde principe als voor de kinderen van Santi Rama.
Hierover zijn we in overleg met de directeur van het tehuis.
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Ook zullen we Santi Rama raadplegen over
hun expertise op het gebied van bijzonder
onderwijs en de daarvoor benodigde
technische hulpmiddelen. Uiteraard willen
we het liefst voor alle kinderen financiële
steun geven, maar daarvoor hebben we
méér donateurs nodig. En zéker wanneer
we op de overige onderwijsterreinen iets
voor dit weeshuis willen doen.
Naast de steun die we op korte termijn Kesayan Ikang Papa kunnen bieden en
hoewel nu nog té hoog gegrepen, houden we ook de mogelijkheid voor een
ander danwel nieuw gebouw voor dit weeshuis in gedachten. Maar deze
gedachte moeten we nog verder uitwerken en wellicht dat we hiervoor ook
samenwerking kunnen vinden met andere goededoeleninstellingen.
Het waren boeiende en leerzame uren die we bij dit weeshuis hebben
doorgebracht. De kinderen waren ontwapenend lief èn vrolijk. We hebben hen
blij kunnen maken met een boel kleding die we van vrienden hadden
meegekregen. Weliswaar was niet alle kleding in hun eigen maten, maar alles
kwam goed van pas om er ook zusjes en broertjes mee te verblijden.
Bent u nog geen vaste donateur van
onze stichting en voelt u zich betrokken
bij de kinderen van Kesayan Ikang
Papa, meldt u zich dan bij ons aan. We
hebben uw hulp nodig!
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PC-project
Voor het transport van de 20 Pc’s (gedoneerd door het IPO) naar Indonesië
hebben we alle wegen en mogelijkheden onderzocht. Helaas hebben we
moeten constateren dat, wegens de hoge kosten (ca. 20.000 Euro), de
ondoorzichtige formaliteiten en het reële risico dat de goederen de scholen
uiteindelijk niet zullen bereiken, we het oorspronkelijk plan moeten annuleren.
Er zal nu worden bekeken of de Pc’s hier verkocht kunnen worden. De
opbrengst zal worden gebruikt om Pc’s voor o.a. de school op Bantar Gebang
te kopen.

Beschrijving
HP DC5100 SFF (Small Form Factor) + Philips monitor 17”
Een simpele PC geschikt voor ieder huishouden.
Vooral goed te gebruiken voor internetten, tekstverwerken, films
bekijken en muziek luisteren. Inclusief Legal Windows XP pro
Prijs: minimaal 60 euro. Tegen meerprijs van 10 euro hebben we ook
nog een 19" monitor staan

Rapportages
Zoals eerder gezegd zijn we in afwachting van het resterende deel van de
schoolrapportages van enkele Santi Rama kinderen. Donateurs die voor een
kind hebben gekozen ontvangen t.z.t. de rapportages over de vorderingen van
“hun” kind. De rapportages moeten echter eerst in het Nederlands worden
vertaald. Geen eenvoudig karwei; dit zal dus enige tijd kosten.

Donateurs
Het donateurenbestand groeit gestaag. We zijn enorm blij
met het aanbod van Stichting Probolinggo om maar liefst 5
kinderen te sponsoren. Ze hebben aangegeven kinderen
van Kesayan Ikang Papa te willen steunen. Op dit moment
hebben we 25 vaste donateurs, goed voor 28 kinderen en
we kunnen rekenen op ruim 850 Euro per jaar aan
inkomsten voor losse projecten. Maar we kunnen nog veel
meer donateurs gebruiken!
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Ambassadeur in Jakarta
Sinds kort hebben we een “kleine”
ambassadrice in Indonesië: Nitya Harsono,
kleindochter van onze zus Ferie in Jakarta.
Ze is 11 jaar. Haar school had de leerlingen
opdracht gegeven om een verhaal te
schrijven over goede doelen. Nitya is aan de
slag gegaan en maakte een mooie
PowerPointpresentatie over Stichting Ron’s
Droom in het Engels voor haar klas. Maar dat
was niet alles. Met zelfgemaakte buttons
ging ze de boer op en haalde onder haar
klasgenootjes
10
donateurs
binnen.
9 donateurs tekenden voor 1 jaar en
1 donateur voor 5 jaar. Het eerste bedrag
van Rp 800.000 (70 Euro) kreeg onze
penningmeester Jan Henk overhandigd
tijdens onze vakantie in Indonesië. Dit
bedrag hebben we gebruikt voor de
aanschaf van eerdergenoemde extra’s voor
het nieuwe sanitair van de Santi Rama
kleuterschool.

Fondsenwerving
Om onze plannen te kunnen realiseren en te continueren hebben we uiteraard
steeds geld nodig. De zeer succesvolle verkoop van de speciale CD lijkt
nagenoeg te zijn gestopt. Gelukkig krijgen we regelmatig losse donaties van
mensen die Stichting Ron’s Droom een warm hart toedragen maar nog niet
toe zijn aan een vaste verbintenis.
Heel blij zijn we ook met de gulle gift van vrienden van Conny (algemeen
bestuurslid). Kortgeleden zijn ze in het huwelijk getreden en hebben de
kerkcollecte aan Stichting Ron’s Droom geschonken. Wij danken hen hartelijk
daarvoor.
Als bestuur zijn we continu op zoek naar mogelijkheden voor fondsenwerving.
We hebben op beurzen gestaan voor het promoten van de stichting en we
staan regelmatig op rommelmarkten.
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Vooral de reguliere neuzelbeurzen in Rijswijk leveren extra inkomsten op. We
zijn ook al aan het nadenken over een volgend benefietevenement. Misschien
volgend jaar?
Onze subsidieaanvragen bij twee betrokken instellingen zijn helaas niet
gehonoreerd. Maar we gaan door!
Ook u als donateur danwel belangstellende van onze stichting vragen we om
met ons mee te denken over hoe we ons budget kunnen aanvullen. We willen
méér kansarme kinderen helpen en wie weet kunnen we op termijn ook
serieuzer gaan denken aan bijvoorbeeld een nieuw onderkomen voor het
weeshuis Kesayan Ikang Papa. Dat zou toch heel mooi zijn?

Sponsoractie Albert Heijn Koornneef Westland
Dit jaar doet Stichting Ron’s Droom mee aan de jaarlijkse sponsoractie van
Albert Heijn Koornneef. De actie houdt in dat in de periode 17/9 tot en met
25/11 sponsorpunten kunnen worden gespaard als je boodschappen doet bij
de Westlandse AH Koornneef filialen. Bij elke 10 Euro aan boodschappen krijg
je 1 sponsorpunt t.w.v. 10 Eurocent. Bij de filialen in Wateringen,
Honselersdijk en Naaldwijk worden de spaarpunten vervolgens in geld
uitgekeerd. Wilt u voor Stichting Ron’s Droom aan deze actie meedoen, dan
kunt u uw spaarpunten inleveren bij één van onze bestuursleden of bij De
Nesse 20 in Wateringen.

Stichting Ron’s Droom dingt ook mee naar een prijs voor het meest ludieke
filmpje. Daarvoor hebben we een verkorte versie van de film die we op de
benefietavond hebben getoond ingezonden.
Tot slot: wilt u méér foto’s zien van onze reis naar Indonesië? Ga dan naar de
knop In Beeld op onze website.
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