Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden.

Contact Indonesië;
Eef van Koningsveld (voorzitter)
E-mail: dolidi@xs4all.nl
Telefoon: +62 821 3634 7930
Contact Nederland;
Esther Braakhuis (secretaresse)
E-mail:
estherbraakhuis@gmail.com
Telefoon: +31 6 18523005
Postadres;
Plutostraat 127557 KZ Hengelo
(ov) Nederland
Bank;
ABN-AMRO Nederland IBAN:
NL12ABNA0580442136
BIC/SWIFT: ABNANL2A
t.n.v.: Stichting Dolidi Ndano

Weer wat later dat gepland is hier dan weer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief. U zult
begrijpen dat een late verschijning een goede reden heeft en dat is deze keer niet anders.
Sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief in oktober 2017 is er weer erg veel gebeurd
om over te schrijven. Veel goede gebeurtenissen maar ook wat teleurstellingen. Belangrijk is
dat wij mede dankzij uw support weer een stap verder zijn met onze projecten en wederom
geweldige resultaten hebben geboekt. Dankbaar en trots zijn wij op onze kinderen omdat ze
zich geweldig inzetten om wat te bereiken in hun leven. Dat is tenslotte waar wij het voor
doen, van kansarm kind zonder goede vooruitzichten voor de toekomst, naar een gezonde
volwassen persoon met een eervol beroep.
Een nieuw item in de nieuwsbrief is een geschreven stukje door één of meerdere kinderen
van het opvanghuis. Het stukje wordt in de Engelse taal geschreven en gaat inhoudelijk over
wat ze maar graag willen vertellen over hun ervaringen, gevoelens, meningen of
toekomstplannen. Wij hebben voor de kinderen een digitale fotocamera beschikbaar gesteld
waar iedereen foto’s mee mag maken. Daaruit wordt een selectie gemaakt en in de
nieuwsbrief geplaatst.
Het bestuur van stichting Dolidi Ndano krijgt regelmatig vragen over hoe het verder zal gaan
met het project als de grootste steunpilaren in de toekomst weg gaan vallen. Esther en Eef
hebben natuurlijk niet het eeuwige leven. Om alvast een (voorlopig) antwoord te geven op
deze vraag kan u ik melden dat wij daar volop mee bezig zijn om dat te regelen. Om de
continuïteit van het project in de toekomst te waarborgen hebben wij inmiddels contact
opgenomen met wat hooggeplaatste functionarissen van de Indonesische regering. Ook
deze overheid is van mening dat het goed lopende project van stichting Dolidi Ndano in de
toekomst niet verloren mag gaan en zijn ze bereid om daar alle medewerking aan te gaan
verlenen. In de komende periode zijn een aantal bijeenkomsten gepland om alles bij wet te
toetsen. Als de afspraken vastgelegd zijn bij de notaris, zullen wij u de details via een extra
editie van onze nieuwsbrief op de hoogte brengen.
Rest mij, mede namens het bestuur, u weer hartelijk dank te zeggen voor uw steun en ik
wens u weer veel leesplezier.

Fiscaal nummer 8216.82.817

Informatie;
www.Stichtingdolidindano.com

Eef van koningsveld, voorzitter.

PS.
Mijn telefoonnummer is gewijzigd in +62 821 3634 7930
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Financiële verantwoording
Jaarverslag 2017 stichting Dolidi Ndano

Balans 31 december 2017
Liquide middelen
Rekening courant
Rekening medisch fonds
Rekening studie fonds
Reserves

31 december 2016
€ 5.546,63
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 10.546,63

31 december 2017
€ 3.888,23
€ 7.500,00
€ 10.500,00
€ 21.888,23

In 2017 is er veel financiele steun ontvangen om
de schade te herstellen van twee
overstromingen/aardverschuiningen die het
opvanghuis getroffen hebben. Ook zijn er twee
extra spontaan aangemelde schoolacties
(sponsorloop) geweest. Daardoor zijn de baten
ruimschoots hoger dan vermeld in de begroting
over het jaar 2017.

€ 30.373,81
€ 8.549,13
€ 2.288,55
€ 2,957,77
€ 7.945,65
€ 14.018,04
€ 66.132,95
€ 1.658,40 € 64.474,55

De lastenpost onderhoud gebouwen is daardoor
ook hoger dan begroot vanwege de herstelkosten
van de watersnood ramp aan grond en gebouwen.
Tevens is in 2017 ten behoeve van technische
opleidingen, een schooltje gebouwd voor het
nieuwe project om de kinderen een vak te leren.
Daardoor is de lastenpost investering gebouwen
hoger dan begroot.

Staat van baten en lasten (na correctie)
Baten
Donaties € 64.474,55

Lasten
Exploitatie
Studiekosten
Medische kosten
Onderhoud schoolbus
Onderhoud gebouwen
Investering gebouwen
Resultaat

Ontvangen donaties 2017
Financieel adoptieplan
Donaties
Bijdrage Resort Dolidi Ndano
Bijdrage Indonesische overheid
Totaal donaties 2017

€
€
€
€
€

Toelichting 2017

14.265,00
46.576,80
3.632,75
300,00
64.474,55

Meerjarenoverzicht Baten/Lasten

Begroting 2018
Exploitatie begroting
Voeding 24 kinderen + staff
Verzorging / kleding
Schoolkosten (junior-senior)
Salaris Staff (5 medewerkers)
Gas/Water/Licht
Schoolbus en scooters
Inventaris
Begroting lasten
Onderh./Invest. schoolbus
Onderhoud gebouwen
Investering gebouwen
Medische kosten
Studiekosten
Nieuwe projecten

€ 80.000,00
€ 60.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Baten

Lasten
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Begroting baten
Financieel adoptieplan
Donaties uit acties
Donaties / Giften / Reserves
Bijdrage resort

€ 14.000,00
€ 1.750,00
€ 4.500,00
€ 6.000,00
€ 1.300,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 27.750,00
€ 12.000,00
€ 500,00
€ 13.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 2.500,00
€ 43.000,00
€ 12.000,00
€ 20.000,00
€ 32.750,00
€ 6.000,00
€ 70.750,00

Overstroming 1
Op 23 november 2017 is ons project getroffen door een kleine
ramp. Door hevige regenval is een klein rustig riviertje achter het
slaapgebouw van de meisjes, veranderd in een kolkende wilde
rivier die vele bomen meenvoerde en in een bocht onze dam
dusdanig beschadigde dat deze doorbrak en ons terrein niet meer
beschermd was tegen het water. Het water spoelde ook de grond
onder de fundering van het slaapgebouw weg waardoor er wat
scheuren in de muur kwamen. Gelukkig was het grootste
gedeelte van de fundering gebouwd tot op de rotsbodem
waarmee grote schade voorkomen werd. Over het hele terrein
van het opvanghuis kwam 40 cm modderig water te staan wat
onze groentetuin deed verdwijnen. Om de schade aan de dam,
het slaapgebouw en de grond te herstellen hadden we een
financiële injectie nodig omdat wij niet aan het geld wilden
komen wat bestemd is voor de exploitatie van het opvanghuis.
Een raming van de herstelkosten om alles weer zo snel mogelijk
veilig te maken waren € 1800,- Wij besloten om via een extra
uitgave van onze nieuwbrief over de ramp te vertellen en om
financiele steun te vragen. Uiteindelijk hebben vele mensen
gehoor gegeven aan de oproep en kwamen wij uit op een totaal
bedrag van € 8346,56 ........... en dat kwam goed van pas!

Overstroming 2
Op 10 december 2017 werden wij weer getroffen door een
noodweer. Helaas waren de herstelwerkzaamheden van
de 1e overstroming nog niet voltooid maar heeft het stuk
dam wat klaar was het gehouden. De fundering onder het
slaapgebouw was inmiddels hersteld en had er niet onder
geleden. Helaas kwam ons terrein wederom onder water
te staan en moesten wij daardoor weer van vooraf aan
beginnen met de opruimwerkzaamheden. Gelukkig
hadden wij zoveel geld gedoneerd gekregen dat wij een 2 e
dam achter de rivierdam konden bouwen die het water nu
tegenhoud. Er staat nog steeds wat geld in de pot maar
hebben dit nog nodig om nog een groentetuin aan te
leggen en de grond van het opvanghuis weer op te hogen
met zand. Inmiddels hebben wij weer slecht weer gehad
die vele aardverschuivingen in de directe omgeving
hebben veroorzaakt, maar ons project heeft door de
renovatie deze test nu met verve doorstaan.

23-11

10-12
1e dam gereed

2e dam gereed
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Agnes Salarupa
Agnes is het programma van het Rector Instituut in Makassar op 13 april 2018 gestart. Het
programma is een voorbereiding op haar studie voor dokter aan de medische universiteit.
Dit programma duurt 3 maanden waarbij Agnes op haar capaciteiten wordt getest en
waarna bepaald gaat worden op welke universiteit Agnes haar studie kan gaan volgen.
Indien Agnes een zeer hoge score behaalt voor de tests kom zij in aanmerking voor een
studiebeurs op de UGM universiteit in Yogyakarta waarna ze haar studie voort kan zetten
in Tiongkok (China). Het zou geweldig zijn als ze dit gaat halen, maar dat verwachten wij
niet van haar, slechts enkele studenten komen hiervoor in aanmerking. Als ze de hoogste
score niet haalt, kan ze rechtstreeks naar de Universiteit in Tiongkok, maar dan zijn de
studiekosten voor eigen rekening. Een derde optie is dat wij haar op een andere
universiteit in Indonesië kunnen inschrijven. In ieder geval kan ze haar droom gaan
verwezenlijken. Wij weten dat Agnes enorm haar best gaat doen en kunnen
haar bij alle opties ondersteunen, mede dankzij een sponsor die een
maandelijkse bijdrage doneert in het studiefonds.

Een vliegticket naar een goede toekomst

Met opa Eef in Makassar bij de aanmelding

Mutiara Tosinde
Tiara heeft haar eindexamen op de senior highschool in Tentena achter de rug en heeft op voorhand te
horen gekregen dat ze is geslaagd! Dat verbaasd ons niet omdat ze de school altijd als één van de besten
heeft doorlopen. Helaas is de cijferlijst bij het verschijnen van de nieuwsbrief nog niet beschikbaar.
Tiara gaat zich nu opmaken voor haar studie Rechten op de universiteit UKSW in Salatiga (Java). In
augustus gaat Tiara samen met Opa Eef, die haar gaat begeleiden, naar Salatiga om
haar aan te melden en om een kamer voor haar te zoeken. De inschrijving is al
gedaan en in september begint de studie.
Dodi Pereru
De meeste mensen kennen Dodi wel van zijn werkzaamheden op het Resort Dolidi Ndano. Als 17 jarig
kansarme jongen kwam hij destijds in 2011 op Dolidi om hulp vragen maar kwam gezien zijn leeftijd niet
in aanmerking om in het opvanghuis opgenomen te worden. Eef heeft toen besloten om hem privé te
steunen en te laten studeren. Via deze nieuwsbrief wil ik de geïnteresseerden laten weten hoe het met
hem gaat. Dodi is inmiddels Cum Laude afgestudeerd aan de universiteit in Tentena met het resultaat,
als beste van de universiteiten en als beste van de faciliteiten. Dodi wil doorgaan en zijn master gaan
halen op de universiteit UGM in Yogyakarta in de richting politiek. Vanwege zijn resultaten komt Dodi in
aanmerking voor een studiebeurs maar moet hij nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen en wat
tests afleggen. Net als Agnes is hij nu bezig met dat programma. In april zijn Dodi en opa Eef afgereisd
naar Yogya om Dodi aan te melden, zijn studie te regelen, de universiteit te verkennen (UGM is de
grootse en de beste universiteit in Indonesië) en om onderdak te vinden. Dat is allemaal goed gelukt.
Inmiddels is Dodi volop bezig in de voorbereiding en zijn ze onder de indruk van zijn prestaties. Helaas
scoorde hij op de test Engels nog niet de maximale score die hij nodig heeft voor de studiebeurs maar
krijgt een herkansing door in 3 maanden tijd zich dat aan te leren door een cursus te volgen. Dat gaat
hem lukken zegt hij zelf en daar ben ik dan ook van overtuigd. In september begint zijn master studie.

Ferdinan

Utin

Gideon

Desi
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Venti

Ferdinan - Modeontwerper
Utin - Management
Gideon - Scheepvaart (technicus)
Desi – Verpleegster
Venti - Apotheker

Mazelen bij Titin Mokeba en Devi Ropo
In november 2017 zijn Titin en Devi opgenomen in het Siloam Hospital Makassar voor
behandeling van de ziekte Mazelen. Als eerste kreeg Titin last van hoge koorts, hoesten en
vermoeidheid. In eerste instantie werd natuurlijk gedacht aan de griep, maar een paar
dagen later kwamen er vlekken op het lichaam en werden de klachten erger. Devi, die Titin
intens verzorgde, kreeg inmiddels dezelfde symptomen wat ons heeft doen besluiten om
naar het ziekenhuis te gaan. De diagnose van de arts was inderdaad mazelen en vond het
raadzaam de meisjes voor behandeling op te nemen. Opin, die de kamer op de campus waar
ze leven, met de meisjes deelt, werd niet aangestoken door het virus omdat ze op jonge
leeftijd al tegen mazelen was gevaccineerd. De meisjes hebben 4 dagen in het ziekenhuis
gelegen en zijn volledig hersteld.

Net uit de narcose

Op naar Makassar

Voor de operatie

Titin en Devi in het ziekenhuis
met Opin (in het midden) en twee
studie vriendinnen.

Borst operatie Titin Mokeba
Eind januari 2018 is bij Titin een tumor uit haar borst verwijderd. Titin had
net voor haar ziekenhuisopname vanwege de mazelen een knobbeltje in
haar borst geconstateerd. De internist die Titin behandelde voor de mazelen
adviseerde om alvast een scan te laten maken en na het herstel van de
mazelen en daarna de oncoloog van Siloam Hospital te raadplegen. Die
afspraak stond in december en de diagnose van de oncoloog was een
snelgroeiend tumor wat niet kwaadaardig was maar wel verwijderd moest
worden. Op 14 januari is Titin geoperreerd en is de tumor volledig
verwijderd. Titin voelt zich inmiddels weer prima en heeft er geen nadelige
gevolgen aan overgehouden.

Alfret Salarupa
Alfret is geboren met 6 vingers (2e duim) aan zijn rechterhand. Nu op 14
jarige leeftijd begon hij daar wat last van te krijgen, voornamelijk bij het
klussen en hobbyen......en de handen in de zakken steken..... Het was tijd
om Alfret een kans te geven om de vinger te laten amputeren, een beslissing
die niet zo makkelijk is natuurlijk want ze amputeren wel een deel van je
lichaam waar je mee geboren bent. Echter, de toekomst van Alfret ligt naar
verwachting in het verrichten van een vak en dan kan het een lastige, zo niet
gevaarlijke, situatie opleveren. Alfret had er wel oren naar maar was nog
niets overtuigd en een beetje bang. Daarom ben ik (opa Eef) met Alfret naar
Makassar gevlogen om daar in het Siloam ziekenhuis met de orthopedist
een diagnose te stellen en te bespreken wat de mogelijkheden waren. Uit de
foto’s bleek dat een operatie goed mogelijk was en de uitleg Alfret
overtuigde om te laten opereren. Uiteraard hebben wij dit besproken met
een Oom van Alfret die akkoord ging met de plannen en erg dankbaar was
dat wij de mogelijkheid boden. Op 16 april is de duim geamputeerd met
groot succes, zijn hand ziet er weer erg netjes uit van de operatie en hij kan
alle bewegingen met zijn duim doen zonder pijn. Alfret is zeer gelukkig met
het resultaat en zelfs het schrijven op school gaat hem beter af zegt hij........
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De verwijderde tumor

De geamputeerde duim

1 week na de operatie

Jerlin Basivia (op 12-2-2018 opgenomen in het opvanghuis)
Jerlin is geboren op 3 januari 2007 in het plaatsje Tentena. De familie van Jerlin kon niet meer voor haar
zorgen, ons onderzoek bevestigde een noodzakelijke opname in ins opvanghuis. De eerste weken waren
moeilijk voor Jerlin, ze was veel ziek en had last van migraine, vermoedelijk door stress. We hebben haar
liefdevol verzorgt, wat extra aandacht gegeven en een passende school voor haar gezocht. Ze heeft zich nu
aangepast en heeft het nu erg naar de zin op Dolidi. Haar klachten zijn verdwenen en het is een vrolijke meid
geworden die goed is de groep ligt. Ze heeft nog wat achterstand op school maar heeft dat geaccepteerd en
ze doet haar uiterste best om de achterstand in te halen. Klasse Jerlin....Welkom bij de Dolidi familie!!

Jerlin

Momenteel liggen er 3 verzoeken om een kansarm kind op te nemen, de kinderen worden nog tijdelijk door de familie en/of
gemeenschap waarin zij leven opgevangen en ondersteund. Ons beleid is om gedegen onderzoek te doen naar de omstandigheden.
De komende periode gaat het bestuur beslissen of wij deze kinderen op gaan vangen of op een andere manier gaan ondersteunen.





Op 1 april 2018 heeft onze beheerder/chauffeur Didi Dewanfoto ontslag genomen.
De ontslagaanvraag werd aangekondigd door onze manager Ami (en echtgenoot
van Didi). Didi wilde dat zelf niet doen en is zonder opgaaf van redenen gedaan.
Op dezelfde dag hebben wij Ami Rahmiyati ontslagen. Na 2 jaar in dienst te zijn
geweest waren wij zeer ontevreden over de vorderingen die Ami maakte in haar
functie als manager. Dat was meerdere keren in een functioneringsgesprek
aangegeven en hebben wij haar alle kans geboden om alsnog aan de gestelde
functie eisen te kunnen voldoen. Ami gaf zelf aan dat ze problemen had met de
cultuur verschillen en het moeilijk vond om het beleid van het bestuur te volgen en
over te brengen. Ami toonde begrip voor de motivatie en toonde zich dankbaar
voor de kans die haar gegeven was en de tijd die ze op Dolidi had doorgebracht.

Op zoek naar een nieuwe manager
Het bestuur van stichting Dolidi is nu op zoek naar een nieuwe manager. Het is erg moeilijk om in Indonesië een geschikte manager
te vinden die aan onze eisen voldoet. Inmiddels zijn er sinds de opening 4 managers op het project werkzaam geweest. Mogelijke
lokale kandidaten hebben vaak veel familieverplichtingen en zijn ze met werkzaamheden aan de kerk verbonden. Deze twee
verplichtingen hebben meer prioriteit dan een sociale werkverplichting op Dolidi wat inhoud dat het bestuur, de staf en onze
kinderen niet altijd op de aanwezigheid van een manager kunnen rekenen. Ook in het belang van een goede communicatie is de
Engelse taal vaak een probleem. Daarom zijn wij ons nu in de hoofdstad Makassar aan het oriënteren en zijn op zoek naar een
manager die een studie Sociaal management heeft gevolgd en de Engelse taal beheerst. Wordt die niet gevonden, dan gaan we om
hulp vragen bij het departement Sociaal (Dinas Sosial) om de vacature in te vullen. Voorlopig neemt Eef de functie voor de
belangrijkste delen waar. Gelukkig beseft iedereen dat het moeilijk is voor mij en doen ze hun uiterste best om mee te helpen en
het mij zo makkelijk mogelijk te maken. Dat tekent dan weer voor de goede sfeer en de harmonie op Dolidi

Vervanger voor Didi heet Jimmy
Op 1 mei 2018 is Jimmy Steven Rengku in dienst genomen als chauffeur om de kinderen dagelijks naar school te
brengen en weer op te halen. Daarnaast zal hij de kinderen vervoeren als ze activiteiten in Tentena hebben en
brengt hij ze op zondag naar de kerk. Jimmy is 26 jaar en is getrouwd met Riska Lambi, die op Dolidi leiding gaf
van onze zondagsschool voor onze jongste kinderen. Jimmy heeft veel rijervaring als voormalig beroepschauffeur
voor een tour en travel agency, maar had niet veel werk vanwege het geringe aantal toeristen in de regio.
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Nieuwbouw kliniek
Eén van de doelstellingen van stichting Dolidi Ndano is gratis medische zorg voor kansarme
kinderen. Sinds de oprichting krijgen de kinderen van ons opvanghuis alle medische zorg die ze
nodig hebben. Voorbeelden hiervan ziet u op de ziekenzorg pagina. Daarnaast proberen wij ook
kansarme kinderen te helpen uit de regio waarvan de familie geen dokter, ziekenhuis of medicijnen
kan betalen. Uiteraard doen wij vooraf een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van de
familie of zij inderdaad geen medische zorg voor het kind kunnen betalen. Zo hebben wij al enkele
kinderen kunnen helpen met dokters hulp en het verstrekken van medicijnen. Ook hebben wij al
enkele gehandicapte kinderen kunnen helpen door hun leven wat te veraangenamen met wat
hulpmiddelen zoals een rolstoel. Wij krijgen echter weinig vraag om hulp maar weten dat meer hulp
nodig is. Er overlijden naar onze mening teveel kinderen omdat ze geen medische hulp vragen
vanwege de kosten. Kinderen krijgen vaak kinderziektes omdat ze daartegen niet gevaccineerd zijn
en probeert de familie het op te lossen door de traditionele geneeswijze met middelen uit de
natuur. Het bestuur is van mening om daar iets aan te gaan doen en meer kinderen te helpen. Dat
kan door een kliniek te bouwen voor kansarme kinderen om daar gratis medische zorg te
verstrekken. Wij zijn inmiddels met de bouw gestart en verwachten dat deze eind mei klaar zal zijn.
Daarna moeten wij gaan inrichten en de nodige instrumenten, apparatuur enz. zien te verkrijgen.
Dat heeft veel tijd nodig! Wij willen niets overhaasten en voorlopig is onze planning als volgt:
- September 2018; Opening kliniek voor de kinderen van ons opvanghuis
- November 2018; Inventariseren behoefte medische apparatuur en instrumenten voor de kliniek.
- December 2018; Evaluatie en planning maken voor openstelling kansarme kinderen uit de regio.
- Maart 2019; Start medische zorg voor kansarme kinderen uit de regio.
In de kliniek zijn wij van plan om onderstaande zorg te verlenen aan uitsluitend kansarme kinderen.
- Wekelijks spreekuur van een lokale dokter
- Opname en verpleging in de kliniek
- Vaccinatie programma tegen kinderziektes
- Medicijnen verstrekking (via dokters recept)
- Medische keuring / sportkeuring
- Voorlichting
- Kleine operatieve ingrepen
Om alles te kunnen realiseren hebben wij veel hulp nodig van de lokale, nationale en internationale
medische wereld. Wij vragen om hulp voor vrijwilligerswerk van dokters, huisartsen, specialisten,
chirurgen en verplegers om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. Enkele hebben al
toegezegd. Inmiddels hebben wij ook toestemming /vergunning van het ministerie van gezondheid
ontvangen om een "Klinik Sosial pengasuhan anak-anak" (sociale kinderkliniek) te exploiteren wat
de volledige wettelijke bescherming heeft van de regering. Alles wordt de komende periode
gedocumenteerd bij het ministerie gezondheidszorg ("Dinas Kesehatan") Dit alles wordt dan ook
vastgelegd in een Akte opgemaakt door een Notaris. In deze vergunningen en akte staat de volledige
en wettelijke bescherming voor het project omschreven. Voor vrijwilligerswerk is het belangrijk te
weten dat het meenemen van materialen, instrumenten en/of medicijnen die te maken hebben met
gezondheidszorg volledig door de wet "Berita Negara Republiek Indonesia" is beschermd en vrij van
invoerrechten en kosten. Wij gaan daarvoor een wettelijk document laten maken voor bescherming
van vrijwilligers tegen een eventuele lastige douane beambte! Onze vergunning biedt een vrijwilliger
zelfs de mogelijkheid om een recept voor medicijnen uit te schrijven wat door een in de
overeenkomst vastgelegde apotheek uiterlijk 24 uur later geleverd gaat worden.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kliniek sociaal Dolidi Ndano
Kantoor opvanghuis
Staffgebouw
Aula
Slaapgebouw jongens
Keuken + badkamers
Speeltoestel
Slaapgebouw meisjes
Gebouw technische opleidingen

1)
2)
3)
4)
5)

Cottages (Alo,Elang,Kando,Tengko)
Restaurant Dolidi Ndano
Keuken + Personeelskamer
Privé huis (Eef,Son,Joice,Nathan)
Zwemsteiger

1
4

5

1

2

3
1
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Speeltoestel project gereed
Het speeltoestel wat is gebouwd van de actie Gré van Kampen voor
haar pensionering en afscheid van OBS het Woudhuis in Apeldoornis
klaar. Het toestel is gebouwd van het sponsorbedrag € 3.030,- wat is
binnengehaald uit de sponsorloop van de kinderen en het
cadeaugeld wat Gré heeft ontvangen. Onze kinderen zijn dankbaar
en blij met deze geste en hebben hard meegewerkt aan de bouw van
het toestel. Er is zelfs wat geld overgebleven wat wij graag
reserveren in ons studiefonds, een doel waar Gré en de kinderen
mee akkoord gaan. In de laatste nieuwsbrief zijn foto’s beloofd en
wij zijn trots op het resultaat. Gré en de kinderen van het
Woudhuis....Nogmaals hartelijk bedankt!

Nieuwbouw kantoor
Om het project beter te kunnen sturen, betere
contacten te onderhouden met de kinderen en
centraal de administratie opslag te hebben, is
een nieuw kantoortje gebouwd. Van dit
kantoor gaat de manager gebruik maken en
heeft Eef aan het einde van de dag inlooptijd
voor de kinderen waarin belangrijke zaken
besproken kunnen worden en/of gewoon
gesprekken gevoerd kunnen worden over niet
belangrijke zaken. Een vast onderwerp is dan
meestal hoe het op school gaat. De manager
kan in dit kantoor zijn administratieve werk
verrichten en overleg houden.
Nieuw project
Op de begroting van 2018 vindt u een lastenpost van € 12.000,- onderhoud en
investering schoolbus. Deze post is zo hoog begroot omdat wij momenteel hoge
onderhoudskosten hebben van onze Ford Ranger. De auto is de hoge kosten van een
volledige reparatie en renovatie niet meer waard. Het motorblok moet o.a. vervangen
worden, dat is een hoge kostenpost. Voorlopig wordt de auto op de weg gehouden met
kleine reparaties maar het zal niet lang meer duren dat het onverantwoord is om de
kinderen langs steile afgronden te vervoeren. Daarom moet er actie komen voor een
oplossing. De kinderen kunnen niet zonder vanwege de school. Een nieuwe motor en
een renovatie is begroot op € 8000,- Het bestuur is van mening dat het beter is om een
nieuwe en comfortabele minibus Toyota Hiace aan te schaffen, Toyota is ook de enige
dealer in de wijde omgeving en dat is weer belangrijk voor het onderhoud. De totale
kosten van een nieuwe auto is € 28.000 maar met € 12.000 als startbedrag voor een
financiering kunnen we een nieuwe auto aanschaffen. Wij gaan ons daarvoor inzetten!
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Sponsers uitgelicht
Op deze pagina willen wij graag een aantal donaties van sponsors en/of sponsor acties uitlichten waarvan wij denken dat het een
bijzonder verhaal is om te vertellen. Er zit natuurlijk een verhaal achter iedere donatie maar dat is voor ons te veel om te benoemen.
Het spijt ons als uw verhaal niet op deze pagina staat maar U wordt van harte uitgenodigd om dit aan ons door te geven zodat wij
eventueel een extra nieuwsbrief editie kunnen uitgeven. Voor u is het in ieder geval goed om te weten dat iedere donatie, in welke
vorm dan ook, zeer gewaardeerd wordt en dat deze voor 100% ten goede komt aan het project en de kinderen. Mede dank zij u allen
zijn de kinderen gezond, gelukkig en hebben de kans op een goede toekomst. De resultaten zijn in onze ogen zeer goed en wij hopen
dat u dat ook zo beleefd. Namens Bestuur, medewerkers, vrijwilligers, staff en de kinderen "Hartelijk bedankt voor uw steun"!

Actie Ria Spanbroek, (foto midden)
De vierdaagse van Nijmegen, ofwel the Walk of the World,
geeft wandelaars de mogelijkheid om zich voor een goed doel te laten sponsoren. Dat hebben
meerdere Dolidi fans in vorige jaren ook al eens gedaan. Dit jaar gaat onze penningmeester, Ria
Spanbroek, de uitdaging aan. Ria had al eerder de ambitie mee te doen op de 30 km tochten
maar is 3x uitgeloot. Nu mag ze eindelijk meedoen! En Ria zou Ria niet zijn als ze deze
gelegenheid niet zou aangrijpen om sponsors voor Dolidi te werven. Op de site,
www.devierdaagsesponsorloop.nl kunt u Ria als wandelaar vinden en haar motivatie lezen. Maar
belangrijker; op deze site kunt u haar aanmoedigen en sponsoren. Ria loopt de vierdaagse samen
met Diny Sluiter (foto links) en Wim Roelofs (foto rechts). Kent u ook iemand die de vierdaagse
loopt ? Vraag eens of ze zich ook niet willen laten sponsoren voor Dolidi. Kleine moeite, geen
lastige verplichtingen, het is een win-win aangelegenheid.
Wij wensen Ria, Diny en Wim in ieder geval heel veel succes en vooral veel plezier!

Actie en donatie voor Dolidi van Otto Jatsch
Hallo Eef, Anlaesslich meines 70. Geburtstag, habe ich für Lauffreundinnen und -freunde
meines Laufvereins einen kleinen Einladungslauf mit anschließender Feier und
suedostasiatischem Buffet organisiert. Da ich mir keine Blumen, Kraenze oder sonstige
Geschenke gewuenscht habe, habe ich fuer die jenigen, die mir das nicht glauben, eine
Spendendose zu Gunsten der Stiftung Dolidi aufgestellt. Den Inhalt der Dose haben wir auf
500,-€ aufgerundet und heute auf das Stiftungskonto ueberwiesen. Ich denke, ihr habt
Verwendung dafuer. Wir hoffen sehr, dass es dir weiterhin gesundheitlich gut geht und dass
eure Arbeit weiter Fruechte traegt. Mit herzlichen Gruessen, Otto Jatsch und Ulrike Eich-Jatsch

Donatie Arjen Cats
Arjen heeft heeft het opvanghuis bezocht tijdens zijn verblijf op het resort.
Hij was erg onder de indruk van het project en wilde dat steunen. Hij zag dat
de kinderen graag muziek maakten en omdat hij zelf muzikant is en in een
band keyboard speelt, besloot hij om een instrument te sponsoren. Daarvoor
heeft hij € 500,- overgemaakt naar onze rekening waarvan wij een keyboard
hebben kunnen kopen. De kinderen zijn hier erg blij mee!
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Lieke, vrijwilligerswerk op Dolidi, sept 2016

Verslag Tanja Pluimers
.
In de maanden februari en maart heb ik zes weken vrijwilligerswerk gedaan op Dolidi. Ik ken de stichting via
.
Esther Braakhuis, zij is een collega van mijn man. Nieuwsgierig geworden door al haar verhalen en de kans
.
om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan, ben ik het avontuur aangegaan.
.
De zes weken zijn voorbij gevlogen. Vanaf de eerste tot de laatste minuut heb ik genoten van het contact
.
met de kinderen, de staf en natuurlijk van de omgeving. De vrijwilligers die mij zijn voorgegaan zullen
waarschijnlijk wel herkennen dat je niet alleen de kinderen veel leert, maar dat zij jou ook veel leren. Over de cultuur en haar
tradities, over ‘leven bij de dag’ en dichtbij de natuur.
Mijn taak was om de kinderen o.a. Engelse lessen te geven. De stichting heeft daarvoor een nieuwe methode aangeschaft: ‘English
File’. Het is een interactieve methode. Het bestaat uit meerdere (werk)boeken en dvd’s. Met een beamer konden we filmpjes
bekijken en gezamenlijk oefeningen maken, maar kinderen kunnen er ook zelfstandig mee aan het werk. Uiteindelijk hebben alle
kinderen met de methode gewerkt, ieder op zijn of haar niveau. De oefeningen waarbij we de Engelse uitspraak oefenden
bezorgden de kinderen regelmatig de slappe lach.
Naast de Engelse lessen heb ik natuurlijk ook allerlei sport- en spelactiviteiten gedaan. Zo heb ik het spel ‘Bingo’ geïntroduceerd.
Samen met Eef en een beetje internet heb ik een eigen Bingospel gemaakt en ben ik op pad gegaan om in Tentena prijsjes te halen.
Mama Ayu nam al snel de spelleiding van mij over, dus nu ik weg ben is er de mogelijkheid om het spel vaker te spelen.
Via deze weg wil ik de stichting bedanken dat ik de mogelijkheid heb gekregen om deze unieke en superleuke ervaring op te doen.

Bingo!

Engelse les!
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Kinderen opvanghuis
De ingezonden stukjes voor de nieuwsbrief worden door de kinderen in het
Engels geschreven en door ons niet op taalfouten gecorrigeerd.

Living in Dolidi is one of the Blessings and Grace of God for me. Why? Since
my arrival on 05 Juli 2012, I so feel for touch and affection of the Sitters in
Dolidi, Opa Eef, All Donaturs and Staff From / in Particular the Netherlands and
other countries in Europa.
I am very grateful for the help and
how I am at school right up until I
can almost finish my education in
high school, and still give more
chance for continuing my Education
at University. So, with this golden
opportunity, I would choose to go to
College / Study Law later in Java.
Thanks Dolidi for all..
Thanks for all complete facilities and
supporting the education of my
everday life as well. Thank you very
much because this is place I can
mingle and converse with people
from out country.
Thank you very much.
The Lord will reply all the good of
you.
WithLove
Mutiara Widiyanti Tosinde / Tiara
April 2018
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Kinderen opvanghuis
My story
My name is Ferdinal Basiwia and I am sixteen years old. I live in Dolidi around 7July 2012 until now, and it makes me
very happy because it is not felt this year is the fifth year of living here.
At this time I will tell about the experience with Tanja in dolidi and school in smk
In the beginning I met with volunteer Tanja, many beautiful impression together happened, big change that I
experienced especially in the matter of time discipline and also in keeping environment clean, indeed in Indonesia
very much garbage deployed especially on highway. on the week before Tanja return to the Netherlands after the
service he bought us ice cream after we eat the plastic we throw in the streets of Tanja then calculate how much
waste is dumped arrived in Dolidi, Tanja came down and rebuked us that unhealthy rubbish scattered in the
environment when rain, water stagnant in plastic as mosquito breeding place, but keep our environment clean to
look beautiful and clean. We are also taught for the discipline of time, in learning if any of us have yet Tanja will be
looking for them, because Tanja is always disciplined in time. That's where I started to learn to manage time with
him. Every 11.oo wita Tanja also take time to come learn to make “bakwan” and “towu” at mama Ayu, I am very glad
to see her cooking. We also love to play bingo. Time after we went through it did not feel six weeks passed the time
came Tanja going back to Belanda, we are very sad but we thank GOD because she can come on this place for us
GOD will repay this kindness.
My school tripis now i’m sitting on a smk bechand i’m majoring in fashion, we get teaching to make men’s dress
shirts and skirts and we also laern to chuose quality fabries and strong yarn. In august 2017 I followed the
“paskibraka” selektion (to raise the red and white flag) Iescaped 171cm and weigh 53kg , we were aducated like
soldiers should be disciplined if one of us had to slow pyushap, but I am very happy to meet the theme of another
school and to monthof december the of year I received the results of the test I got the champion two from eighteen
students got the title of students skilled in my class.
So my story , for the donors who are in the Nederlands and other country’s. I am very gratefull to all, of you who
want to help us. Our prayers for you so that Godbless your deties and activities all
THANK YOU......
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Nieuwe website voor de stichting Dolidi Ndano en resort Dolidi Ndano Towale
De door Eef gebouwde oude website voldeed niet meer aan de eisen. Omdat de websites veel door buitenlandse
belangstellenden bezocht werd, is een tweetalige website (Nederlands/Engels) noodzakelijk geworden. Ook kwamen er
opmerkingen dat de websites niet bereikbaar waren op een mobiele telefoon (voornamelijk I-phone/I-pad).
Dit heeft ons doen besluiten om door een professioneel bedrijf nieuwe websites te laten bouwen. Het concept is gereed en zal
spoedig gevuld worden met onze informatie. De domeinnamen blijven gelijk;

Sinta (links) en Lave (rechts)
zijn inmiddels vriendinnen en
delen een kamer op Dolidi

Hulp voor kansarme kinderen, werkzaam op het resort
- De 17 jarige Lave heeft de laatste jaren in een Indonesisch opvanghuis gewoond en kwam
op het resort om werk vragen. Ze heeft de Senior highschool doorlopen en is daarvoor
geslaagd. Haar wens is om door te studeren in het onderwijs. Ze moest daarom dat
opvanghuis verlaten omdat die een verder levensonderhoud niet konden bekostigen. Nu
wilde Lave eerst een baan en geld gaan verdienen om haar studie zelf te kunnen bekostigen.
Lave is aangenomen en wij gaan haar helpen (privé) door te helpen met de studiekosten.
– De 16 jarige Sinta kwam (met haar moeder) vragen of wij haar onderdak en verzorging
konden geven tijdens haar studie op de Senior Highschool. De familie heeft geen financiële
mogelijkheden om haar dagelijks van haar woonplaats Toinasa naar Tentena te laten gaan.
Als tegenprestatie zou ze dan in haar vrije tijd helpen in de huishouding. Wij zijn blij dat wij
Sinta hiermee kunnen helpen en Lave nu hulp heeft bij haar werkzaamheden.

Dolidi games december 2017
Tijdens de kerstvakantie hebben wij een nieuw spel geïntroduceerd voor de kinderen van het opvanghuis. We gaan het de
Dolidi games noemen. Zowel de staff als de kinderen zijn zeer enthousiast over het spel en wat wij nu ieder jaar gaan spelen.
Het is een groepsspel en er wordt gestreden om de eer. De winnaars krijgen de wisselbeker met daarop hun namen gegraveerd
en er is voor iedereen een medaille. De teamleider van de groep is een stafmedewerker, die dus ook meedoen en de kinderen
helpen bij de moeilijke activiteiten. Het 10 uur durende spel heeft diverse items/opdrachten die ze moeten uitvoeren zoals;
speurtocht, schat zoeken, sport, spel, puzzelen, denktank, quiz en een rode draadspel. Op de foto’s een impressie van het spel.
De wedstrijd leiding

Denktank,quiz,sport en de winnaars

De wedstrijd leiding

Rode draadspel
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