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Door de Covid-19 pandemie leven we sinds vorig jaar in een moeilijke en
onwerkelijke tijd waarbij allerlei maatregelen en beperkingen in
Nederland en in Indonesië ook voor het functioneren van onze stichting
bepaalde ongemakken betekenen. Maar we blijven hoe dan ook ons best
doen om de sponsoring activiteiten en andere hulpacties zo goed als
mogelijk is voort te zetten. Door deze situatie moeten de voorgenomen
nieuwe projecten helaas nog tot betere tijden wachten.
In deze nieuwsbrief willen we u inzicht geven in het verloop van onze
sponsoringprojecten.
Dan nog een heugelijk feit. In de maand juli jl. bestond de Stichting
Ronsdroom 10 jaar. Over het reilen en zeilen van de stichting kunnen we
tot dusver erg tevreden en dankbaar zijn. Met vereende krachten en
enthousiasme zullen wij de doelstelling van de stichting verder
voortzetten. Ineke Makadoero (Vz.), die ons in 2016 helaas is ontvallen,
zal ongetwijfeld ook trots op ons zijn.
Samenstelling Bestuur
Eric Makadoero,
Voorzitter
Conny van Niel,
Secretaris
Jan Henk Timmer,
Penningmeester
Vrijwilligers
Maria Makadoero,
Stella Makadoero,
Marjolein Makadoero,
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Yayasan Ikang Papa, Bali
Situatie in 2020
I.v.m. de pandemie is Ikang Papa sinds maart 2020 gesloten en zitten
alle kinderen thuis. Zij volgen sinds die tijd online-onderwijs waarbij de
lokale overheid hen waar nodig met bepaalde hardware en software
faciliteert. Jammer genoeg heeft ibu Sukantha (leiding) haar taken
neergelegd en heeft ze Ikang Papa inmiddels verlaten om van haar
pensioen te genieten. Bij haar afscheid heeft ze de meest
minderbedeelde kinderen bij elkaar geroepen om nog wat restant
levensmiddelen en een paar benodigdheden te verdelen.
Hoewel ibu Sukantha nu met pensioen is, heeft ze met de kinderen af en
toe via Whatsapp nog wel contact. Ook komen de kinderen soms bij haar
thuis op bezoek. Op ons verzoek heeft ibu Mayuni (penningmeester) rond
juli de rapporten van het schooljaar 2019-2020 + een recente foto van
de sponsorkinderen naar ons gestuurd.
Aan de hand hiervan hebben de vaste donateurs in september een
rapportage van de vorderingen van hun kind(eren) ontvangen.

Situatie in 2021
De kinderen zitten nog steeds thuis en hebben sinds eind juli
schoolvakantie. In maart 2021 is het sponsorgeld voor het schooljaar
2020-2021 van 18 sponsorkinderen per banktransfer overgemaakt.
Vervolgens heeft ibu Sukantha (hoewel niet meer in functie) aan elk
sponsorkind een pakket levensmiddelen + een bepaald bedrag (voor de
ouders) verstrekt. De overhandiging en ondertekening voor ontvangst
heeft zij op video vastgelegd. Ibu Sukantha heeft de besteding van het
sponsorgeld ook netjes gespecificeerd.
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Binnenkort kunnen we de schoolrapporten van de sponsorkinderen
verwachten en zullen we de betrokken donateurs over de resultaten
hiervan informeren.

Project Aanschaf Gehoorapparaten
De opbrengst van ons benefietevenement ‘Dance4Friend’ in november
2018 plus een aantal losse donaties heeft een behoorlijk bedrag
opgeleverd. Dit bedrag is bestemd voor aanschaf van gehoorapparaten
voor de kinderen van Ikang Papa. Na een lange en tamelijk lastige (door
Covid-19) voorbereidingstijd, is het gelukt om een testsessie door Bali
Hearing Center uit te laten voeren. De 1e groep van 5 kinderen is op 28
juni getest, de 2e op 1 juli en de 3e groep op 2 juli. In totaal zijn nu dus
15 kinderen (van de 22) getest. De resterende 7 kunnen of willen (nog)
niet getest worden. Maar als op enig moment toch aangetoond kan
worden dat de testsessies deels of volledig een succes blijken te zijn, dan
komt de rest van de kinderen misschien wel over de brug.
De gehoortesten bij de groep
van 15 kinderen hebben
opgeleverd dat bij 7 van hen
een
gehoorapparaat
hun
‘probleem’ in potentie kan
oplossen. Dat wil zeggen dat
hun beschadigde gehoor met
behulp
van
een
gehoorapparaat enigszins of
nagenoeg geheel verbeterd
kan worden; en dat is winst!
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We zitten nu in een fase dat de gehoorapparaten daadwerkelijk kunnen
worden aangemeten en vervolgens zullen worden getest, enz. De pech
is echter dat Bali tot 20 augustus voor de 2e keer in een lockdown zit
zodat deze actie pas ná die tijd uitgevoerd kan worden. Niettemin zijn
wij nu al blij dat een aantal kinderen hoogstwaarschijnlijk geholpen kan
worden.

Yayasan Santi Rama, Jakarta
Santi Rama is een bijzondere school voor kinderen die niet
kunnen horen en praten. Sinds de oprichting van onze stichting bieden
we hulp aan deze school, met name het schoolgeld voor de meest
minderbedeelde kinderen. Op dit moment steunen wij 20 sponsorkinderen, d.w.z. dat zij in Nederland een vaste donateur hebben. I.v.m.
de pandemie is de school sinds vorig jaar gesloten en volgen de
leerlingen thuis online-onderwijs. Gelukkig schiet de overheid ook hier te
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hulp wanneer een kind thuis niet over de benodigde apparatuur en
software beschikt.
Binnenkort krijgen we de schoolrapporten + recente foto van de
sponsorkinderen zodat we de betrokken donateurs vervolgens hierover
kunnen informeren.

Werkgroep’72, Jakarta
Werkgroep’72 is ontstaan in 1972 op initiatief van een aantal
expats
van
Nederlandse
bedrijven
en
de
ambassade
in
Jakarta. In de tijd dat zij in Jakarta woonden startten zij diverse
hulpverleningsprojecten op, zoals onderwijs, straat- en weeskinderen,
hulp aan ouderen en nog veel meer. Om te zorgen dat de projecten bij
hun vertrek voortgezet konden worden, richtten zij Werkgroep’72 op. De
vrijwilligers zijn meestal Nederlanders die (tijdelijk) in Jakarta wonen en
in mindere mate Indonesiërs die Nederlands spreken.
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Sinds 2012 werkt Stichting Ron’s Droom op bescheiden schaal, samen
met Werkgroep’72. Zo hebben we in de afgelopen jaren aan diverse
hulpprojecten meegewerkt, zoals het Tandenpoetsproject voor kinderen
op een vuilnisbelt en onderhoud van een schoolgebouw voor straat- en
weeskinderen. In verband met Covid-19 zet Wg.’72 zich sinds 2020 ook
breed in voor hulp aan de meest minder bedeelden in Jakarta en de
directe omgeving. Een stichting die ze daarbij steunen is Yapari. Zij
hebben een concept waarbij ze jongeren (15-18 jaar) een drieweekse
vaardigheidstraining
geven
om
hun
kansen
op
de
arbeidsmarkt te vergroten. Deze jongeren krijgen niet alleen
praktische vaardigheden als ontwerpen op een computer en schrijven
van een sollicitatiebrief mee, maar ook algemene zaken als hygiëne,
seksualiteit, maatschappijkennis. De
foto hiernaast is van de diploma
uitreiking van de groep die onlangs
online de training volgde. Ronsdroom
heeft een donatie van € 500 gedaan
voor dit mooie doel.

Opbrengst Acties
Een deel van de inkomsten komt uit verkoop van nog goede spullen.
Deze bedragen kunnen we besteden aan projecten.
Helaas is door een wijziging in de keuzes en voorwaarden van Bol.com
de verkoop van boeken e.d. via BOL voorlopig stilgevallen. Hier leggen
we ons niet bij neer en we proberen deze verkoop weer op te starten.
Hiervoor moeten we een aantal aanpassingen van particulier naar
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zakelijk doorvoeren en dat willen we goed overdenken en doen zonder
daarvoor zelf kosten te moeten maken.
De verkoop via Marktplaats gaat nog steeds door. Heeft u nog goede
boeken, dvd’s, puzzels, cassettebandjes of mooie spullen waarvan u
denkt dat u anderen nog blij kunt maken en het zonde is om weg te
gooien, wij zouden ze graag ontvangen zodat we de opbrengst kunnen
besteden aan onze projecten. Vooral de verkoop van puzzels is in de
Coronaperiode zeer geslaagd geweest.

Donateurs
Op dit moment hebben wij 30 vaste donateurs waardoor we in staat zijn
om jaarlijks het schoolgeld van 38 kinderen kunnen betalen. Er is om
verschillende redenen wel wat schommeling in ons donateurenbestand.
Daarom kunnen wij op dit moment nog wel wat nieuwe donateurs
gebruiken. Dit kan via de website maar ook door een formulier in te
vullen of door een mailtje te sturen naar info@ronsdroom.nl
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