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VAN UW VOORZITTER

“Hulp aan de kinderen in de vorm van educatieve 
ondersteuning blijft dringend noodzakelijk. ”

Onze stichting heeft in de afgelopen 35 jaar een aantal sterke punten opgebouwd.
Het is een betrouwbare en overzichtelijke organisatie met de zekerheid dat de 
bijdragen op de juiste plaats terecht komen en volledig ingezet worden om kansarme/-
loze kinderen te leren zichzelf te ontwikkelen en te onderhouden en ten slotte met een 
sterk wij gevoel. 

Ontwikkelingswerk wil zeggen: “Mensen (gebieden of landen) die niet kunnen voorzien in 
hun primaire levensbehoeften helpen bij het leren zichzelf te ontwikkelen tot zelfredzame 
en zelfverantwoordelijke burgers.” Dat betekent dat een ontwikkelingsproject per definitie 
eindig is. 

Indonesië heeft zich op, enkele gebiedsdelen na, zodanig ontwikkeld, dat het 
geen ontwikkelingsland meer is. Helaas neemt het land nog onvoldoende de 
verantwoordelijkheid om zijn rijkdommen zo eerlijk mogelijk over zijn burgers te verdelen, 
waardoor er een, het land onwaardige, kloof tussen arm en rijk blijft bestaan. 

Hulp aan de kinderen in de vorm van educatieve ondersteuning blijft dringend 
noodzakelijk. Door de economische groei en voortgaande technologische ontwikkeling 
in Indonesië is echter de prijs die betaald moet worden voor die hulp onevenredig sterk 
gestegen. Sommige scholen hebben hun schoolgeld in korte tijd tot met 300% verhoogd. 

De kosten voor moderne medische 
hulp zijn vrijwel gelijk aan die van ons, 
terwijl de overheid de steun hiervoor 
aan armen onlangs heeft ingetrokken. 
Ook subsidieert de overheid de steeds 
duurder wordende rijst voor de armen 
sinds kort niet meer.
De Indonesische bevolking en 
instituties moeten m.i. op hun eigen 
verantwoordelijkheid worden gewezen 
nu de middelen om de armen te 
ondersteunen in het land zelf aanwezig 
zijn. Het Kartini project is in de afgelopen 
35 jaar van een ontwikkelingsproject 
geleidelijk overgegaan in een armenzorg 
project.

“De kosten voor moderne medische hulp 
zijn vrijwel gelijk aan die van ons”



St
ic

ht
in

g 
K

ar
tin

i 2
01

2  

4

VAN UW VOORZITTER

“Een uitdagende, zingevende, nuttige en belangrijke taak voor 
een jonge, gepassioneerde nieuwe voorzitter.” 

Zorg aan arme kinderen heeft andere implicaties, in het bijzonder sociale, als 
ontwikkelingswerk. De doelstelling en de werkwijze van de stichting zullen m.i. aan deze 
veranderde situatie moeten worden aangepast evenals aan en de nieuwe technologische 
mogelijkheden. 

Een bestuurder, die (te) lang zit heeft de neiging om te hechten aan wat altijd goed leek 
te gaan en de vereiste vernieuwingen en aanpassingen af te remmen of zelfs tegen 
te houden. Door een zekere mate van bedrijfsblindheid kunnen zelfs systeemfouten 
insluipen, die niet tijdig worden onderkend. 

Een heroriëntatie van stichting Kartini lijkt mij daarom wenselijk geworden.
Mede daarom heb ik 4 jaar geleden al besloten om uiterlijk tot november 2012 aan te 
blijven als voorzitter.

Helaas is er tot nu toe niemand opgestaan, die deze functie wil/kan overnemen. 
Dat is pijnlijk voor de stichting, maar het schip is daarmee niet stuurloos geworden. 
De bestemming, de route er naar toe en de klippen die omzeilt dienen te worden zijn 
bekend. Het schip kent zonder kapitein na 35 jaar zijn vaarroute nog wel. Ik denk wel dat 
de lading wat moet worden aangepast, 
de aangedane havens mogelijk wat 
verlegd moeten worden en het schip 
toe is aan een opknapbeurt, waarbij het 
uitgerust dient te worden met moderne 
besturings- en navigatiemiddelen.
Een uitdagende, zingevende, nuttige 
en belangrijke taak voor een jonge, 
gepassioneerde nieuwe voorzitter.

Ik wens stichting Kartini de komende 
jaren nog alle goeds toe.

Jan de Jager
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VERTALING BRIEF YAYUK

“Ondanks dat u in Nederland  een economische crisis heeft, is het 
grote enthousiasme om de arme kinderen te helpen onverminderd.”

Geachte donateurs, pleegouders en bestuursleden van Stichting Kartini,

Allereerst wil ik mijn dankbaarheid betuigen voor alles wat u ooit heeft gedaan voor het 
scholingsproject Permata Hati. Het gaat goed door uw betrokkenheid bij ons werk om 
veel arme kinderen in Indonesië, vooral in Malang, te steunen in hun schoolopleiding. 
Onze waardering voor alles wat u doet voor alle kinderen is heel groot. Ondanks dat 
u in Nederland  een economische crisis heeft, is het grote enthousiasme om de arme 
kinderen te helpen onverminderd. We zijn heel trots op u allen. Wij weten zeker dat de 

mensen die willen zaaien ook zullen oogsten. Hen zal niets ontbreken. Hun levens zullen 
worden beschermd ook tijdens de moeilijke tijden. Wij willen u dus meermaals zeggen 
“hartelijk bedankt” voor al uw attenties, zorg, financiële steun, adviezen en ontelbare 
andere dingen die we niet allemaal apart kunnen noemen.

Zoals we weten moesten enige voorzieningen uit ons pakket worden gehaald, zoals 
schoenen als cadeau met Kerstmis, minder schoolbenodigdheden als schriften en 
pennen en de Idul Fitri pakketten (siroop en koekjes).
Dit jaar zijn we heel blij met de extra bedrag dat beschikbaar is gekomen voor de 
aankoop van 85 paar hagelnieuwe schoenen voor de armste kinderen in het project. 
Dit geld is geschonken naar aanleiding van een 40 jarig huwelijk en de Wereldwinkel in 
Bovenkarspel.

Namens alle kinderen die nieuwe schoenen hebben gekregen, willen wij u zeggen: Heel 
hartelijk dank. Moge God u zegenen en u belonen met veel vreugde, geluk en succes.
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VERTALING BRIEF YAYUK

We zijn God ook dankbaar dat de gezondheidsverzekering van de regering voor arme 
mensen nog steeds loopt. Dus de arme mensen die een projectkaart hebben kunnen 
deze gebruiken om in een aantal staatsziekenhuizen behandeld te worden.
De prijzen voor rijst zijn sterk gestegen en het wordt te duur voor de arme 
bevolkingsgroepen. Ook het staatsprogramma dat rijst verstrekt  aan de arme mensen is 
nog van kracht. Wel ontvangen de mensen minder rijst dan in het begin van het project. 
Nu krijgen de arme gezinnen 5 kilo per maand (hoeveelheid wel variërend, afhankelijk 
van de regio). Het is in ieder geval beter dan niets.

Op deze manier kan de maandelijkse hoeveelheid die de gezinnen van Permata 
Hati ontvangen, de dagelijkse lasten ook verminderen. Ik heb u eerder verteld dat de 
hoeveelheid rijst 15 kg per gezin was. Vandaag de dag geven wij per gezin 9 kg rijst. Het 
hangt ook heel sterk af van de prijs die we voor de rijst moeten betalen. Als de prijzen 
dalen kunnen we iets meer dan 9 kg geven. We hopen van harte dat de economische 
situatie, zowel bij u als bij ons zal verbeteren.

Dit jaar is het laatste jaar dat Bapak Jan bij ons team is als voorzitter van Stichting 
Kartini. Het zal moeilijk zijn hem los te laten na een samenwerking van 12 jaar. Wij zullen 
zijn vriendschap, wijsheid en moed om vele moeilijke beslissingen te treffen, missen. 
Hij is een goede en wijze man. Wij waarderen elkaar. Hij en de andere bestuursleden 
zijn ons nooit afgevallen, ofschoon ze ouder zijn dan wij. Zij ondersteunen ons altijd met 
adviezen en waarschuwen of corrigeren ons als we iets niet goed hebben gedaan. Voor 
ons zijn ze heel goede vrienden, vaders/moeders/oudere broers of zusters. Wij hebben 
een goede verstandhouding. Zij hebben zich naar ons nooit als een echte grote baas 
opgesteld. Soms begrijpen we elkaar niet altijd even goed. In sommige situaties kunnen 
we niet hun mening over ons accepteren, dan hebben we een andere mening. Maar 
de wijze man en zijn wijze team houden een goed 
oordeel over ons.
Wij zijn heel blij dat wij Bapak Jan en alle 
bestuursleden van Stichting Kartini kennen en 
dat we met elkaar kunnen samenwerken. Hun 
waardering en grote betrokkenheid bij ons moedigt 
ons aan om het beste voor de kinderen te doen.
Voor Bapak Jan, alle bestuursleden, pleegouders 
en donateurs, nogmaals heel, heel hartelijk dank 
voor alles wat u voor ons en vooral voor de kinderen 
in Malang gedaan heeft en nog steeds doet.

Hartelijke groeten,
Dra. Yayuk Ernawati

“Dit jaar is het laatste jaar dat Bapak Jan bij ons team is als voorzitter 
van Stichting Kartini. ”
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FINANCIEEL OVERZICHT
1 juli 2011 t/m 30 juni 2012

Inkomsten	  Nederland
Sponsorgelden 73.949,00€	  	  	  	  
Terugbetaling	  Sponsorgeld -‐596,00€	  	  	  	  	  	  	  
Dona>es 3.299,00€	  	  	  	  	  
GiAen 4.566,00€	  	  	  	  	  
Verjaardagsgeld	  etc. 10.508,00€	  	  	  	  
Opbrengsten	  Ak>viteiten 1.167,00€	  	  	  	  	  

Totaal 92.893,00€	  	  	  	  

Uitgaven	  Nederland
Telefoonkosten 417,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Porto	  kosten 1.018,00€	  	  	  	  	  
Accountantskosten 475,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Overige	  secretariaatskosten 381,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Representa>ekosten 77,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kosten	  Pleegouderdag 277,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Overige	  promo>ekosten	  (Boekje) 566,00€	  	  	  	  	  	  	  	  

Totaal 3.211,00€	  	  	  	  	  

Uitgaven	  Indonesië
Personeelskosten 16.321,00€	  	  	  	  
Kantoorkosten 2.237,00€	  	  	  	  	  
Vervoerskosten 999,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Opleidingskosten 38.815,00€	  	  	  	  
Huisves>gingskosten 780,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Algemene	  kosten 1.088,00€	  	  	  	  	  
Verzorgingskosten 36.876,00€	  	  	  	  
Rente -‐62,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totaal 97.054,00€	  	  	  	  

Resultaat	  financiële	  baten	  en	  lasten -‐7.372,00€	  	  	  	  
Financiële	  baten	  en	  lasten 7,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Resultaat	  	  1	  Juli	  2011	  t/m	  30	  Juni	  2012 -‐7.365,00€	  	  	  	  
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FINANCIEEL OVERZICHT

Het aantal kinderen in Indonesië  is iets minder 
geworden, n.l.  375 i.p.v. 395 vorig jaar. Dit 
is een rechtstreeks gevolg van de crisis die 
helaas nog niet ten einde is. Dit betekent ook 
minder inkomsten voor onze stichting. 

De koers van de Rupiah t.o.v. de Euro is dit jaar 
zeer in ons nadeel geweest. Het dieptepunt 
lag in december 2011, n.l. RP. 10.190 voor € 
1,00. Dit betekent ongeveer RP. 3.000 voor € 
1,00 minder. Vanaf  juni t/m december 2009 
was de koers zeer gunstig: ruim RP. 14.000 
voor € 1,00. Daarna ging het bergafwaarts. 
Dit jaar oktober lijkt er een kleine verbetering 
te komen, RP. 12.500 voor € 1,00. Het verlies 

Als  bestuur zijn we heel dankbaar dat we dit jaar weer een bedrag van € 4.566,00 
aan giften hebben ontvangen. We danken de pleegouders en donateurs die ons een 
gift hebben gestuurd. Ook hebben we giften ontvangen van de fa. Incotec Enkhuizen, 
Diaconie Protestantse Kerk Stede Broec en de 40 mm wandeltocht Venhuizen.

Toelichting financieel overzicht 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012

“Het aantal kinderen in Indonesië  is iets minder geworden”

door de ongunstige koers is echter 
heel veel. Over het jaar juli 2010 t/m 
juni 2011 is dat ongeveer € 10.300,00. 
Dit boekjaar geeft een koersverlies 
van ongeveer € 10.000,00. Dit zijn 
geen exacte bedragen. Iedere maand 
heb ik apart berekend over 3 jaren. 
De koers verschilt n.l. elke maand. De 
berekening heb ik gemaakt met een 
gemiddelde, doch zeker geen hoge 
koerswaarde.
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FINANCIEEL OVERZICHT

bekijken. Het is echter voor onze financiële positie erg belangrijk om dit boekjaar de 
in- en uitgaven in evenwicht te krijgen. De gezinnen kunnen ook nog steeds 5 kilo rijst 
kopen van de regering. Dit is ongeveer € 0,15 per kilo. 
In de maanden augustus en september heb ik 343 schoolrapporten verstuurd. Daarvan 
heb ik er 76 in onze regio weggebracht. Dat waren vele kilometers fietsen maar vele 
postzegels uitgespaard. Ook heb ik in het afgelopen jaar 190 bedankbriefjes verstuurd 
en zoveel mogelijk ook weer weggebracht met de fiets. 
Dit lopende boekjaar hebben we een gift ontvangen van ruim € 1.100,00. Van de 
Wereldwinkel Stede Broec een gift van € 300,00 n.a.v. hun 30 jarig bestaan. Dit bedrag 
van ruim € 1.400,00 is gegaan naar het schoenenfonds. Er zijn dus weer een aantal 
kinderen blij gemaakt met nieuwe schoenen.
Tot zover deze toelichting.

Rita Allart, 
penningmeester

“De gezinnen kunnen ook nog steeds 5 kilo rijst kopen 
van de regering.”

De jaarrekening is zoals andere jaren opgemaakt 
door accountantskantoor Rijssel. De kosten voor het 
samenstellen van de jaarrekening heeft de heer Rijssel 
vorig jaar met de helft verminderd. Heel veel dank 
daarvoor. 
Het bestuur heeft een goed gesprek gehad met de 
heer Rijssel i.v.m. de toekomst van stichting Kartini. 
Daar we, door de crisis ook dit jaar weer met een 
verlies afsluiten, hebben we bekeken waar we nog op 
kunnen bezuinigen. We hebben als bestuur nu de zeer 
impopulaire maatregel genomen om iedere maand 5 kilo 
rijst uit te delen. Dat was 8 kilo per maand. Uiteraard is 
dit voor ons een zeer moeilijke beslissing. Wanneer de 
inkomsten weer toenemen zullen we dit zeker opnieuw 
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VERSLAG VAN SECRETARIAAT

Het jaar 2012, volgens de Maya kalender, een belangrijk jaar waarin er nieuwe 
ontwikkelingen starten in onze mensenwereld. Het zijn positieve ontwikkelingen 
volgens de geschriften, daar blijf ik mij op richten. Gezien de vele grote en kleine 
meningsverschillen die ons iedere keer weer in oorlog en narigheid brengen, kan er veel 
verbeterd worden in de omgang met elkaar als personen, regio’s, landen en werelddelen. 
De negatieve berichten die we dagelijks voorgeschoteld krijgen maken het ons ook niet 
makkelijk om alle positieve dingen die er ook gebeuren, te blijven zien. 

stukje financiële en morele hulp hebben al vele leden van ons project in Malang een 
beter bestaan gekregen. 
Dit jaar zijn er 42 kinderen geslaagd met een waardevol diploma. En 2 van die kinderen 
volgen nu een eenjarige opleiding om hun arbeidskansen nog te vergroten. De anderen 
willen een baan zoeken en hun eigen geld verdienen. Vaak helpen ze dan ook met hun 
salaris hun ouders en eventueel jongere broers en zusjes. 

Een van de positieve 
ontwikkelingen in de 
grimmige wereld van 
armoede, uitzichtloosheid 
en vicieuze cirkels van 
kansarmen is natuurlijk wel 
al 35 jaar…… onze stichting 
Kartini!  
Samen met al haar 
pleegouders, donateurs 
en bestuursleden levert zij 
een bescheiden maar zeer 
succesvolle bijdrage in het 
oplossen van een deel van 
de problematiek. Hoop 
brengen bij arme kinderen 
door het bieden van steun 
in hun opleiding. Dankzij ons 

Een positief bericht is ook dat er 4 kinderen en hun ouders 
betere financiële omstandigheden hebben kunnen creëren 
waardoor onze hulp niet meer nodig is. Zelfredzaamheid 
is een van de belangrijkste doelen die wij willen bereiken. 
Jammer genoeg ook 14 kinderen die door minder leuke 
omstandigheden of door verhuizingen zijn gestopt als 
Permata Hati leden.

22 kinderen zijn met hun basisschool rapport naar de Junior 
High school doorgestroomd. En 45 kinderen kunnen met 
hun Junior High school diploma verder leren op een Senior 
of Vocational school.  Alle andere kinderen zijn gelukkig 
overgegaan naar een hogere klas.
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HET HEEFT HARE MAJESTEIT....

Lintje: het is wel een heel bijzonder jaar voor Kartini. We zijn nu 35 jaar actief als stichting 
Kartini en op 27 april jl. heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd aan drie mensen 

die bij Kartini zijn betrokken een Koninklijke onderscheiding verleend. Zij zijn benoemd tot 
lid in de orde van Oranje Nassau. Het betreft mevrouw Ans Slagter-Koopman voor haar 
jarenlange vrijwillige inzet bij vele belangrijke activiteiten in de gemeente StedeBroec. 
Mevrouw Gré Gobes-Dekker werd in de gemeente Enkhuizen gedecoreerd voor haar 
vele vrijwilligerswerk wat zij in deze gemeente heeft gedaan. Deze twee dames zijn ook 
al heel lang betrokken als pleegouders van Kartini.

En onze eigen penningmeester mevrouw Rita Allart was op deze dag ook volledig verrast 
door haar onderscheiding welke in het grootste geheim was voorbereid. Zij is mede voor 
haar grote en jarenlange inzet voor Kartini onderscheiden.

VERSLAG VAN SECRETARIAAT

2012 is ook het jaar dat ik voor 12e keer achter de computer zit om een stukje namens 
het secretariaat voor het jaarlijkse Kontaktorgaan te typen als secretaris. Ik vind het tijd 
om een stapje terug te doen en daarom ben ik heel blij dat Richard Taman het grootste 
deel van mijn taken sinds kort heeft overgenomen. Ik blijf wel bij het bestuur betrokken 
als tweede secretaris, zoals ik ook 12 jaar geleden ben begonnen.  

Onze hoop is dat we spoedig weer een voorzitter aan het hoofd van de vergadertafel 
hebben om het kleine maar waardevolle druppeltje hoop op de gloeiende plaat voort 
te laten bestaan. Nog een keer 35 jaar is wel heel ver in de toekomst kijken. Maar aan 
de andere kant, Joke van Dongen had ook niet kunnen bevroeden dat de door haar en 
andere enthousiastelingen, opgerichte stichting zo lang haar werk zou kunnen doen. 
Dus hoop doet leven, we gaan er voor: nog een keer 35 jaar solidariteit en positiviteit met 
en voor elkaar. Als we het niet proberen lukt het zeker niet.

Willeke van der Pouw

“Zij zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.”
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EVEN VOORSTELLEN...
Richard Taman...nieuwe secretaris

Als zoon van een groenteboer kwam ik op 3 juni 1949 te Purmerend op deze wereld. 
Sinds 1972 ben ik getrouwd met Thea en ook zo lang woonachtig in De Streek.

Wij hebben 3 geadopteerde kinderen afkomstig uit Indonesië, die hun weg naar 
volwassenheid al lang hebben gevonden. Hun leven staat op de rails met hun gezinnen. 
Ondertussen genieten wij al enkele jaren van onze 4 kleinkinderen.  Wij zien ze vaak en 
wonen gelukkig dichtbij, het is een rijkdom hen om ons heen te hebben.

Leuk is te melden dat een kleindochter hetzelfde heet alsYayuk van Permata Hati, onze 
zoon vond die naam zo pakkend en leuk dat hij haar die naam heeft gegeven.
Wij zijn er zelf meerdere malen geweest in Tumpang en later in  Malang tijdens onze 
reizen naar de roots van de kinderen, de 1e maal was dat al in 1981 en de laatste in 
2005.
Samen met de staf van Permata Hati bezochten wij dan ook onze sponsorkinderen.

Vanaf het prille begin –eind jaren 70 – zijn mijn vrouw en ik al betrokken bij Kartini (toen 
nog Dorkas)
Via het actiecomité allerlei activiteiten gedaan met als belangrijkste actie het organiseren 
van Pasar Malams, maar ook modeshows of bingoavonden kwamen regelmatig voorbij. 
Allemaal om extra geld te fourneren voor Kartini.

Naast mijn werk momenteel als 
wagenparkbeheerder en voorheen 
manager van een administratieve 
afdeling, heb ik jarenlang diverse 
bestuursfuncties mogen invullen. Zoals 
voorzitter van een operettevereniging, 
penningmeester van de kerk of PR 
functionaris van….Kartini, een taak 
welke ik een aantal jaren heb vervuld. 

Waarom de motivatie om zich wederom 
in te zetten voor Kartini?
Ik hoefde die vraag niet aan mijzelf te 

stellen. Als je al zo lang bij ‘de club’ rondloopt en er diverse vacatures zich aandienen 
was de beslissing snel genomen.  De steeds aanwezige betrokkenheid, een grote dosis 
kennis van het reilen en zeilen van zowel Kartini als Permata Hati, gekoppeld aan de 
eerder genoemde bestuurlijke ervaring waren de kenmerkende factoren.
 
Mijn vrije tijd breidt zich tot slot uit (Vut) en die zet ik graag weer in voor ons goede doel: 
kinderen de kans geven op een betere toekomst m.n. via opleiding.

Richard Taman 	  



13

IMPRESSIE MARKT WERELDWINKEL 
15 september 2012

Ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan organiseerde de Wereldwinkel in Stede Broec 
op het terrein bij hun prachtige winkel een Mini-Goede-Doelen markt.

Na de opbouw, de koffie met koek en onder een heerlijk zonnetje, kwamen de eerste 
nieuwsgierigen al rondneuzen of er iets van hun gading bij was. Het gezamenlijk aanbod 
was divers en aantrekkelijk, en dat kon ook niet anders als je beseft voor welke goede 
doelen men actief was. De Wereldwinkel, Unicef, en de volgende stichtingen “Kartini”, 
“Holland Building Nepal”, “Vrienden van Anathalaya”, 
“June”, “Kinderprojecten in Guatemala” gaven acte de présence. De grote wereld in het 
klein verzamelt.

De verzorging vanuit de organisatie van de Wereldwinkel was perfect. Na de koffie en 
koek, kwamen er de broodjes, appels en drinken. Gewoonweg lof hiervoor…

Bij het scheiden van deze zonnige markt, was er nog een feestelijk einde. Namens de 
Wereldwinkel kreeg ieder goed doel een cheque overhandigd van € 300,00 door de 
burgemeester van Stede Broec.  Wat een surprise voor alle deelnemers.

Het blijft altijd een vraag of wij deel moeten blijven nemen aan dergelijke culturele 
activiteiten. Wij als bestuur zijn van mening dat het een goede zaak is en blijft. En wel 
om de volgende reden ; je doet aan naamsbekendheid (regionaal); je bent aan het 
netwerken met de zusterorganisaties ; en last but not least levert het ook nog geld op 
voor ons project. Die was deze keer verrassend hoog uitgevallen mede door de gift van 
de Wereldwinkel.

Van alle tassen met spullen kon Rita er nu weer 2 minder mee naar huis nemen - er 
bleven er nog 6 over - voor de volgende markt. 

Richard Taman

Onze Kartinikraam – met 
daarachter Jan, Rita, 
Jolanda , Cisca, Henk en 
ondergetekende - kregen 
regelmatig ‘bezoek’ en dan 
werd er wat gekocht.  Dit keer 
was er veel te koop tegen zeer 
lage prijzen. 
Ook konden we weer 
bekendheid geven aan onze 
doestelling en naam, via de 
flyers, gesprekjes of aan de 
kinderen de ballonnen.

“last but not least levert het ook nog geld op voor ons 
project.”
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WIJ WILLEN GRAAG NAAR SCHOOL

Stichting Kartini geeft kinderen een kans om naar school te gaan en een studie te volgen. 
de ouders van deze kinderen zijn zo arm dat zij dit hun kinderen niet aan kunnen bieden. 
Voor €16,00 per maand kunt u een van deze kinderen helpen! Achter in het jaarverslag 
vindt u een aanmeldingsbon. Het enige wat u hoeft te doen is het invullen van de naam 
en geboortedatum van het kind, uw gegevens en de bon in een gefrankeerde envelop 
naar ons toe sturen.  

DEDIK KUSBIAN-
TORO
jongen 
10 jaar
3e klas basisschool

CINDY SEVIOLA
meisje
9 jaar
3e klas basisschool

BRIAN RICHARD 
PRASETIYO
jongen 
11 jaar
2e klas basisschool

BAGUS ADI PA-
MUNGKAS
jongen
9 jaar
3e klas basisschool

AYUNDA HIZRAH-
WATI
meisje
11 jaar
2e klas basisschool

ANDINI SAFIRA 
YUNIARTI
meisje
7 jaar 
2e klas basisschool



15

Als pleegouder weet u als geen ander waar wij voor staan en waarom u destijds heeft 
gekozen om via onze Stichting een kind te helpen. U kunt deze wetenschap en het 
gevoel erbij overdragenaan anderen zoals familie, vrienden of kennissen. Hoe meer 
mensen Kartini kennen, hoe meer kinderen een toekomst hebben. Dit boekje kunt u 
natuurlijk ook aan anderen laten zien ter informatie, zodat ook zij misschien een warm 
hart krijgen voor het werk van Kartini.

KUNT U ONS DAARBIJ HELPEN?

VITA NUR LESTARI
meisje
8 jaar
2e klas basisschool

SUSENG AJI PRA-
SETYO
jongen 
8 jaar
2e klas basisschool

PUSPITA WU-
LANDARI
meisje
12 jaar
6e klas basisschool

MUHAMAD FUAZAN
jongen 
7 jaar
1e klas basisschool

MUHAMAD ILHAM
jongen 
9 jaar
3e klas basisschool

HENNY OKTAVIANA 
NORMASARI
meisje
14 jaar
2e klas junior high  
          school
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KARTINI JAARVERSLAG 2011-2012
Verslag van pleegouder dag 4 november 2012

Een bijzondere pleegouderdag dit jaar. Het 35-jarig 
bestaan van stichting Kartini gaf een extra feestelijk 
tintje aan deze dag. Om een uur of 1 kwamen de 
eerste gasten de mooie zaal van Het Roode Hert in 
Bovenkarspel binnen (de zaal is ook dit jaar om niet ter 
beschikking gesteld door de eigenaars – hiervoor onze 
heel hartelijke dank). 
Het programma gaat met de Indonesische klanken 
van Doña en de Gado’s van start. In verband met een 
andere afspraak moesten wij het muzikale optreden 
aan het begin van ons programma plannen. Bekende 
en onbekende liederen met de Gordel van Smaragd 
in de hoofdrol werden voor het enthousiaste publiek 
ten gehore gebracht. Veel te snel was dit optreden 
teneinde. Met een laatste toegift namen Doña en de 
Gado’s afscheid. In de pauze die hierop volgde waren 

de slechte koers van de 
Euro t.o.v. Rupiah (min 25%) 
en het afnemende aantal 
pleegouders spelen onze 
stichting parten. 
Naar aanleiding van het 
financieel verslag worden er 
vragen gesteld.
Vraag personeelskosten: 
Hoeveel personen betreft de 
post salaris? 
Antwoord: dit zijn 
3 bestuursleden, 4 
maatschappelijk werkers en 

o.a. de lootjes voor de verloting te verkrijgen. De prijzen zijn voor 99% gesponsord door 
pleegouders, waarvoor hartelijk dank. De opbrengst van de verloting was € 307,--.
Onze penningmeester, mevrouw Rita Allart geeft een duidelijk financieel verslag van het 
afgelopen boekjaar 01 juli 2011 t/m 31 juni 2012. De nadere toelichting treft u in dit boekje 
onder financieel verslag aan. Deze presentatie wordt besloten met een aandachtspunt; 
namelijk dat we in verband met het negatieve eindsaldo van de afgelopen twee 
boekjaren moeten bezuinigen op de post “rijst”. De prijzen zijn zo hoog dat wij onlangs 
hebben besloten de hoeveelheid rijst voor de kinderen te verlagen van 9 naar 5 kg per 
maand. In overleg met Permata Hati wordt er 10 kg rijst 1 x per 2 maanden uitgedeeld. 
De kosten voor de pleegouders om de rijst op te halen worden daarmee  beperkt.   Ook 

de toezichthouder van het gebouw.
Vraag Engelse les: Hoe lang gaat de Engelse les voor het Permata Hati team nog 
door? Er is tijdens het laatste bezoek van de vraagsteller geen merkbare vooruitgang 
vastgesteld.
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KARTINI JAARVERSLAG 2011-2012

en werk dat zij verzetten. Dit 
compliment wordt met applaus 
van het publiek ondersteund en 
door het bestuur van harte in 
ontvangst genomen.
Het verslag van het secretariaat 
en PR wordt door de heer 
Richard Taman en mevrouw 
Willeke van der Pouw 
gezamenlijk verzorgd. Met een 
aantal foto’s uit Malang worden 
nieuwtjes en bijzonderheden 
over een aantal kinderen en 
hun gezinnen verteld. Tevens is 

Antwoord: Er zijn andere pleegouders die wel voortuitgang hebben bemerkt. Deze 
vooruitgang wordt bevestigd door twee andere pleegouders die recent in Malang zijn 
geweest. Zij hebben veel steun gehad van de maatschappelijk werkers dankzij de 

verbeterde communicatie.
Vraag pleegouder bijdrage 1:  
Is het misschien te overwegen 
om de pleegouderbijdrage te 
verhogen naar € 17,50 per 
maand? Dit ook in verband 
met de verlaging van de 
hoeveelheid rijst voor de 
kinderen.
Antwoord: Het bestuur is 
hiermee heel voorzichtig 
met name om de 
concurrentiepositie ten 
opzichte van andere goede 
doelen niet in gevaar te 
brengen. Er zijn heel veel 
goede doelen en we vissen allemaal in dezelfde vijver. Vergelijkbare projecten alleen 
in andere landen werkzaam, komen met een lagere maandelijkse bijdrage uit. Door 
verhoging zouden we pleegouders kunnen verliezen. Er zijn nog mensen die ons project 
steunen met een laag inkomen (AOW) zij zouden kunnen afhaken bij een verhoging. 
Vraag pleegouder bijdrage 2: Deze pleegouder is persoonlijk bereid wel meer te betalen 
en vraagt om dit ook voor te leggen als vraag aan de pleegouders. 
Antwoord: Dit punt is helder en het bestuur zal het meenemen.
Vraag schoenen: Wat kost een paar nieuwe schoenen?
Antwoord: Het hangt een beetje af van de maat. Vanaf € 15,-- kan een paar schoenen 
worden gekocht.
Spontaan komt er vanuit een pleegouder een dankwoord aan het bestuur voor alle inzet 
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KARTINI JAARVERSLAG 2011-2012

“De koers van de Rupiah is sinds mei 2010 heel duur gebleven”

Verslag van pleegouder dag 4 november 2012

dit de gelegenheid voor Willeke om haar functie van secretaris officieel over te dragen 
aan Richard. 

Mevrouw Jolanda Boos neemt dan het volgende agendapunt voor haar rekening. Zoals 
ieder jaar heeft de voorzitter van Permata Hati, mevrouw Yayuk Ernawati een brief 

geschreven over gebeurtenissen uit het afgelopen bestuursjaar in Malang. Jolanda leest 
de vertaling van deze brief voor (zie elders in dit boekje). Aansluitend wordt de voorzitter 
Jan verrast met het cadeau van Permata Hati team ter gelegenheid van zijn afscheid. 
Een fraai batik overhemd, speciaal voor hem op maat gemaakt.

Na alle nieuws uit Malang is het tijd voor het verslag van onze voorzitter. Dit jaar de 
laatste presentatie van zijn hand voor Kartini.

Belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar zijn:
De koers van de Rupiah die sinds mei-juni 2010 heel duur is gebleven. Soms inkoop 
minder dan Rp. 11.000,- voor € 1,-. 
De voortgaande kostenstijgingen in Indonesië voor schoolgelden (m.n. in voortgezet 
onderwijs) en rijst (soms verdubbeling). De Indonesische overheidssteun voor armen is 
verminderd, met name voor gezondheidszorg en voedselvoorziening.
Het werkkapitaal –want dient als noodzakelijke buffer voor de uitgaven in Indonesië- is 
sinds 2010 lager dan de uitgaven in Indonesië. De richtlijn vanuit accountancy is dat het 
werkkapitaal minimaal gelijk dient te zijn als de kosten voor 1 jaar, helaas is dat slechts 
84%.

Door de verscherpte ANBI regeling 
van afgelopen jaren is het bedrag 
wat aan geoormerkte giften 
(bedragen die maar 1 kind/gezin 
ten goede komen, b.v. studie- of 
medische kosten of verjaardaggeld 
e.d.) wordt ontvangen, van belang. 
Deze giften, hoe belangrijk voor 
de kinderen dan ook, worden niet 
bij ons werkkapitaal gerekend. Aan 
de wetgeving kunnen we jammer 

genoeg niets veranderen. Een oplossing is niet eenvoudig. De kracht van ons project 
ligt voor een deel ook in de mogelijkheid persoonlijk betrokken te zijn bij het kind en zijn 
gezin door een persoonlijke gift.

Het gebouw van Permata Hati blijft in eigendom van de stichting. Het staat op naam van 
Yayuk en haar man, maar in het geval van haar vertrek, draagt zij het eigendomsrecht 
over aan de opvolger in het bestuur.
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De wettelijke bepalingen voor stichtingen in Indonesië zijn ook verscherpt. Als we 
het gebouw op naam van de stichting als rechtspersoon zouden willen zetten, dan moeten 
we aan deze strengere regels voldoen. Dit betekent, een oprichter, een commissie van 3 

toezichthouders en een supervisor die het huidige bestuur zouden moeten ondersteunen. 
De administratie moet door een geregistreerde accountant worden gecontroleerd 
waarop dan ook een jaarverslag kan worden gemaakt. Het blijkt nog steeds heel moeilijk 
om in Malang betrouwbare, Engelssprekende vrijwilligers voor bovengenoemde functies 
te vinden. Permata Hati heeft echter een goede reputatie in Malang. Hierdoor en dankzij 
de goede contacten met de lokale overheden is er toestemming ontvangen om de 

werkzaamheden van de stichting op de huidige 
wijze voort te zetten voor een periode van 3 jaar 
(vanaf juli 2012). Voor wat betreft een accountant 
in Malang, aan deze wettelijke bepaling willen wij 
wel op korte termijn voldoen. We zijn op zoek 
naar een betrouwbaar kantoor/persoon die de 
taak op zich wil nemen voor een redelijk bedrag. 
Indonesië is eigenlijk geen ontwikkelingsland 
meer. Het is een economisch groeiende natie 
met het probleem dat de rijkdommen niet eerlijk 
verdeeld worden. De kinderen die wij steunen 
zijn/blijven arm ondanks de economische 
vooruitgang van het land. Het is jammer dat de 
overheid niet meer haar verantwoordelijkheid 
neemt voor de arme laag van de bevolking.

Met een dank aan de pleegouders, donateurs en bestuursleden voor in hem gestelde 
vertrouwen gedurende de afgelopen 12 jaar beëindigd Jan zijn verslag. 
Het moment van officieel afscheid is dan aangebroken. Rita houdt een vrolijke 
afscheidsrede waaruit grote waardering voor alles wat Jan tijdens zijn bestuursperiode 
heeft gerealiseerd, blijkt. De zilveren Kartinispeld wordt, zeer verdiend, aan Jan uitgereikt. 
Met een knipoog naar de vele loterijen waar Jan de “Kroeb paardenworst” altijd met 
lede ogen naar andere winnaars zag gaan, werd hem ook deze “prijs” overhandigd. Tot 

slot een dankwoord en een grote bos 
bloemen voor Ciska die altijd achter 
Jan stond en staat. Zij heeft ook 
veel werk voor de stichting verzet de 
afgelopen jaren.
De pleegoudermiddag wordt besloten 
met de verloting. Voor eenieder 
die zich had aangemeld werd deze 
feestelijke dag afgesloten met een 
heerlijk jubileumdiner in het restaurant 
van Het Roode Hert.
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35 JAAR KARTINI

“Via aparte acties hopen we ook de kas van Kartini zo 
veel mogelijk bij te vullen”

De grootte van de groep sponsorkinderen is max. 500. Waarom kleinschalig? Dit is een 
bewuste keuze van Stichting Kartini. De kosten zijn minimaal in Nederland omdat alleen 
gewerkt wordt met vrijwilligers. 
In Malang heeft Kartini’s zusterorganisatie Yayasan (Stichting) Permata Hati een 
eigen kantoor met een team van 3 bestuursleden en 4 maatschappelijk werkers. Zij 
onderhouden de dagelijkse contacten met de kinderen, hun gezinnen, de scholen en de 
locale en landelijke instanties. De kosten van de organisatie in Malang worden betaald 
door Stichting Kartini.
Via  aparte acties wordt extra geld opgehaald. Door deel te nemen aan culturele of 
andere markten, fietstochten e.d. hopen we ook de kas van Kartini zo veel mogelijk bij 
te vullen.
Stichting Kartini beseft terdege dat haar inzet een druppel is op de bekende gloeiende 
plaat. Zij weet zich echter gesterkt dat iedere druppel een kind is met een betere 
toekomst.

Stichting Kartini uit Bovenkarspel geeft al 35 jaar steun aan kansarme kinderen op Oost 
Java Indonesië. 

Het begon met een vraag van de ene moeder (uit Tumpang) aan een andere (uit 
Bovenkarspel) Kan er vanuit West Friesland hulp geboden worden aan kansarme 
kinderen zodat ze naar school zouden kunnen gaan. Inmiddels is stichting Kartini 
uitgegroeid tot een kleinschalige maar solide organisatie die belangrijke hulp biedt aan 
kinderen en gezinnen in Malang en omgeving.

Vanaf het begin – nog onder de naam Dorkas – tot heden zijn er zeer veel kinderen 
financieel gesteund door Nederlandse en buitenlandse pleegouders door middel van 
een maandelijkse bijdrage. De kinderen gaan naar school tot en met het middelbaar 
(beroeps-)niveau en hebben zo een kans een betere toekomst op te bouwen. Dit is ook 
onze doelstelling.

Al 35 jaar kinderhulp voor regio malang op java
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35 JAAR KARTINI

Om het jubileum nog feestelijker te maken kunt u Stichting Kartini helpen door u aan te 
melden als pleegouder of donateur. U kunt een kind de kans bieden naar school te gaan 
voor slechts € 16,00 per maand. Als donateur bent u ook van harte welkom. Met een 
minimaal bedrag van € 25,00 per jaar kunt ons project steunen. 

Bent u geïnteresseerd in ons werk, nadere informatie kunt vragen onder 
telefoonnummer 0228 528 997 en treft u ook aan op onze website www.kartini.info 
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HOE GAAT HET MET...
Rulli Krisnanda

De SMK Negeri 3 hotelschool in Malang is een kleurrijk gebouw waar het een drukte 
van jewelste is. Studenten lopen rond, ze kletsen en schreeuwen naar elkaar. De 
hotelschool beschikt over een restaurant, een cafe, een kapsalon en zelfs een hotel. 
Deze ondernemingen dienen als workshop voor de studenten, zodat zij het hotelleven 
in het ‘echt’ kunnen ervaren. SMK Negeri 3 is een openbare middelbare beroepsschool 
(vocational school) voor hotelmanagement, waar wij vandaag Rulli Krisnanda bezoeken. 
Rulli is een jongen van 17 jaar oud en zit in het laatste jaar van de hotelschool. Zijn 
opleiding wordt al sinds de kleuterschool financieel ondersteund door Permata Hati. 
Wanneer hij komt aangelopen, pakt hij Yayuks hand en legt deze tegen zijn gezicht –  
een teken van respect.
“Eigenlijk was ik vrij deze week,” vertelt 
hij. “Maar ik ben aan het oefenen voor de 
nationale hotelschool wedstrijd, dus ik moest 
toch naar school.” Rulli heeft vorige maand 
een provinciale wedstrijd voor hotelscholen 
gewonnen. De wedstrijd wordt op stedelijk, 
provinciaal en nationaal niveau uitgevoerd. De 
beste leerling wordt gekozen om de school te 
vertegenwoordigen. Deze student moet een 
theoretische, praktische en interviewopdracht 
doen. Rulli heeft de stedelijke en provinciale 
wedstrijden gewonnen en gaat nu strijden 
voor de nationale titel in Jakarta. “Ik denk dat 
ik gewonnen heb omdat ik mij altijd ontzettend 
goed inzet om te leren en mijzelf te presenteren. 
Daarbij vindt ik het erg leuk om mensen te 
entertainen,” vertelt hij. Enkele docenten 
vertellen vol trots dat Rulli hun beste student 

is. Maar ook mij valt al snel op dat Rulli erg goed Engels spreekt en dat hij helder en 
zelfverzekerd overkomt. 

Rulli woont in de omgeving van Malang 
in een dorp dat Pakiskembar heet. Zijn 
familie telt vijf personen: Rulli zelf, zijn 
ouders en zijn twee zussen. “Mijn ene 
zus is leraar in Bali,” vertelt hij, “en mijn 
andere zus gaat in Malang naar de 
universiteit.” Rulli zelf is het eerste lid 
in de familie dat gesponsord wordt door 
Permata Hati. De vader van Rulli is prive 
chauffeur en zijn moeder is huisvrouw. 
Voordat Rulli geboren was, leefde 
zijn familie als een soort nomaden. 
Ze verhuisden van stad naar stad. De 
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familie woonde in Malang toen Rulli geboren werd en is daar toen gebleven. “Mijn 
ouders zijn ontzettend trots op mijn prestaties op school,” vertelt hij glunderend. In zijn 
vrije tijd helpt hij zijn ouders veel in het huishouden. ’s Avonds maakt hij vaak muziek met 
vrienden en hij zit ook een vocal group, een soort bandje. 

Nu hij bijna klaar is met de middelbare school – in juni studeert hij af – denkt hij al veel 
na over de toekomst. Rulli wil erg graag gaan studeren. Het liefst zou hij naar een goede 
universiteit voor hotelmanagement in Jakarta gaan, maar daar moet hij eerst een beurs 
voor krijgen. Dit ligt aan zijn resultaten. Mocht dit niet lukken (wat ik mij bijna niet kan 
voorstellen), dan wil hij graag in Surabaya gaan studeren. Volgens Rulli zijn er in Malang 
zelf geen goede universiteiten voor hotelmanagement.

Rulli vindt het ontzettend leuk om naar school te gaan, dit is aan alles te merken. “Veel 
van mijn vrienden uit mijn dorp gaan naar dezelfde school,” vertelt hij. “We reizen samen 
met het openbaar vervoer.” Daarnaast vindt hij dat de school hem veel kansen biedt om 
dingen te doen die hij leuk vindt en waar hij zich in kan ontwikkelen. Hij mag bijvoorbeeld 
deelnemen aan de nationale wedstrijd voor hotelmanagement, waar hij leert om 
zichzelf voor publiek te presenteren, Engels te spreken en zijn horecavaardigheden te 
verbeteren. Daarnaast heeft hij via de school deelgenomen aan een muziekwedstrijd, een 
Keroncong competition. Keroncong is een verzamelnaam voor traditionele Indonesische 
instrumenten. “Mijn grote droom zou eigenlijk zijn om muzikant te worden en een eigen 
orkest te hebben,” verklapt hij. “Ik vind het erg leuk om mensen te vermaken en ik 
zou graag de traditionele Indonesische cultuur terug in de samenleving brengen. Veel 
jongeren verliezen hun interesse in de Indonesische cultuur en dat vind ik zonde. Mijn 
motto is dan ook om de Indonesische cultuur aan de jeugd over te brengen door middel 
van kleine acties. Bijvoorbeeld door het zingen van Indonesische liedjes.” Rulli’s grote 
idool is Vanessa Me, een bekende violist. 
Mooie plannen voor de toekomst, dus. Als het niet lukt om muzikant te worden, zou Rulli 
wel hotelmanager willen worden. “Een ding is zeker,” vertelt hij, “Ik wil geen 9-5 baan en 
de hele dag achter de computer zitten.”
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ENKELE HARTELIJKE EN WARME REGELS VAN BLIJE KINDEREN

Dit jaar hebben we een paar briefjes uit Malang ontvangen van drie kinderen die speciale 
dank uit willen spreken voor een extra gift die zij dit jaar hebben gekregen. Twee kinderen 
vertellen u over hun leven nu hun opleiding is afgesloten met een diploma.

Beste familie V.d. Veldt en Big family van de Wereldwinkel 
in Holland,

Heel hartelijk dank voor de vele paren nieuwe schoenen 
die ik en 85 vrienden hebben gekregen.

Ik ben heel blij dat ik ze heb omdat 
mijn oude schoenen stuk waren. 
Ik zal er heel goed voor zorgen 
zodat ik ze zo lang mogelijk 
kan dragen. In Indonesie is het 
natte seizoen aangebroken. Mijn 
schoenen worden heel vaak nat 
ondanks dat ik een paraplu gebruik. Moge God uw gulheid met 
veel zegen belonen.

Hartelijke groeten, Fatdilla Turrohma (admno. 465) 

Het verhaal van Denok Ayu Lestari (admno. Ex 210) 

Ik ben Denok Ayu Lestari. Ik woon met mijn moeder en 
twee oudere broers samen. Dimas Bagus Prayoga is mijn 
oudste broer en Danny Aries Kristianto is de tweede broer. 
Mijn moeder is weduwe. Zij werkt als dienstmeisje met 
een laag salaris. Wij waren een heel arm gezin. Vanaf dat 
ik op de basisschool was tot en met mijn diploma van de 
Economic School met marketing richting, ontving ik steun 
van mijn financiële pleegouders, de familie B. Roemers via 
Permata Hati/Stichting Kartini. Ik ben met succes geslaagd 

op de Economic school in juni 
2011. Nu werk ik in de apotheek 

van het Panti Nirmala Hospital. Mijn oudste broer werkt in de 
sigarettenfabriek en de tweede werkt in hetzelfde ziekenhuis 
als ik. Ik ben God heel dankbaar voor Zijn hulp in de vorm 
van een goede (financiële) pleegouder voor mij, de familie B. 
Roemers. Mijn familie omstandigheden zijn nu verbeterd. Dit 
is mijn verhaal. Hartelijk dank aan Stichting Kartini en Permata 
Hati. Moge God deze beide stichtingen altijd zegenen. 

Van Denok Ayu Lestari, (admno. ex 210)
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ENKELE HARTELIJKE EN WARME REGELS VAN BLIJE KINDEREN

Goede lieve God,
Heel dankbaar ben ik voor al Uw goedheid in mijn leven. U 
heeft mij hulp gestuurd in goede mensen die u op mijn pad 
heeft gebracht. Stichting Kartini, Permata Hati en oom Henk 
en tante Francien Van Zelst. Ik heb een operatie aan mijn 

rechteroog ondergaan. Nu kan ik 
weer recht kijken. Ik weet dat dit 
getuigd van Uw grote liefde voor 
mij. Mijn Heer, ik vraag u om 
deze goede mensen te zegenen 
met veel geluk en succes in hun 
levens. God, ik vertrouw dat U 
mijn gebeden verhoord. Van mij 
die U vertrouwd. Irma Agustin (admno. 430)

Het verhaal van Devina Saptarea (admno. 220) 

Mijn naam is Devina Saptarea Andini. Ik ben lid van 
Permata Hati vanaf de eerste klas van Junior High School 
tot en met de derde klas Vocational School waarvoor ik 
afgelopen juni 2012 ben geslaagd. Ik wordt gesponsord 
door tante Elisabeth Hoytink. Alle dingen die ik en mijn 
familie van mijn pleegouder, stichting Kartini en Permata 

Hati hebben mogen ontvangen hielpen waren van grote 
hulp in ons dagelijks bestaan. Ik weet heel goed dat het 
voor mijn ouders niet mogelijk was om mij naar school te 
laten gaan tot en met het behalen van een diploma (van de 
middelbare school). Doordat mijn vaders gezondheid niet 

goed is, kan hij niet werken. Mijn moeder verkoopt pangsit noodles maar haar inkomen 
is laag. Ik ben heel blij dat ik na het behalen van mijn diploma in een warenhuis in 
Malang kan werken zodat ik mijn familie met mijn inkomen een beetje kan ondersteunen 
in de dagelijkse benodigdheden. Ik kon mijn geluk niet op toen tante Elisabeth mij de 
kans bood om nog een cursus van 1 jaar te volgen. Ik besloot voor de cursus Zakelijke 
Computerkunde, Business Application, secretarieel management en Public Relations.
Ik begin op 7 november 2012 en zal mijn tijd verdelen in werken en het volgen van de 
cursus met huiswerk. Ik hoop dat ik met het behalen van dit diploma een betere baan 
kan vinden. Heel hartelijk dank aan tante Elisabeth, Stichting Kartini en Permata Hati 
door God gezonden om mij te helpen. Mijn gebeden zijn voor u allen.

Devina Saptarea Andini (admno. 220)      



St
ic

ht
in

g 
K

ar
tin

i 2
01

2  

26

VERSLAG
Wereldcultuurdag Hoogkarspel

trokken gelukkig de aandacht van veel 
bezoekers van de markt. Tevens bood dit 
de gelegenheid om de mensen over ons 
werk in Malang te informeren. De regen 
buiten maakte dat de paraplu’s aan het 
einde van de dag uitverkocht waren. 
In de Laurentiuskerk was het goed toeven, 
warm, droog en gezellig. Veel belangstelling 
door de aanstekelijke muziek die door de 
openstaande kerkdeuren het winkelend 
publiek naar binnen lokte. De organisatie 
door het bestuur van COS was weer 
uitstekend zoals we inmiddels van hen 
gewend zijn. Het muziekprogramma wat 

Traditie : Een datum in oktober, Hoogkarspel 
als COS gemeente organiseert al een groot 
aantal jaren de Culturele Markt en Kartini is 
van de partij.
Dit jaar stonden de bestuursleden op 
zaterdag 13 oktober de hele dag swingend 
achter de kraam  om de naam van Kartini, 
ons project en de kinderen voor het voetlicht 
te brengen. Swingend op klanken uit 
Indonesië, Cariben, Suriname en Nederland 
verzorgd door de diverse bands. 
Kettingen, oorbellen, shawls, kaarten, 
boeken en paraplu’s voor zeer kleine prijzen 

ze boden was afwisselend en vrolijk. 
Opbrengst van deze heel sfeervolle, succesvolle dag: 1 nieuwe pleegouder, 
naamsbekendheid, een betere conditie door het tussen de bedrijven door dansen en 
een financieel resultaat van even ruim € 130,-.
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FAMILIEBERICHTEN

Geboren
03 januari 2012  Linde  dochter van Maarten en Lobke van Zelst

Huwelijken
29 maart 2012 40 jarig   De heer en mevrouw Taman
09 mei 2012 40 jarig  De heer en mevrouw Allart
25 mei 2012 40 jarig   De heer en mevrouw Hakvoort
19 juni 2012 25 jarig  De heer en mevrouw Vlam
Juli 2012  40 jarig  De heer en mevrouw V.d. Veldt

Overleden
De heer D. Soekardiman     26 maart 2012
De Heer L. Pinxten    03 juli 2012
De heer R. Eisinger    29 augustus 2012
De Heer S. de Jager            21 november 2012
Moeder van Winda Setyowati (admno. 226) 27 januari 2012
Moeder van Sisca Anggreani (admno. 040) 05 maart 2012 
Moeder van M. Riduwan  (admno. 292) 08 maart 2012
Moeder van Ilham Faris  (admno. 127) 03 juni 2012
Moeder van Sri Wulandari  (admno. 190) 29 oktober 2012

e-mail adres:
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Stichting Kartini

Postbus 28

1610 AA Bovenkarspel


