Contact Indonesië;
Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden.
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 12
7557 KZ Hengelo (ov) Nederland
Bank;
ABN-AMRO Nederland IBAN:
NL12ABNA0580442136
BIC/SWIFT: ABNANL2A
t.n.v.: Stichting Dolidi Ndano

Informatie;
Website:
www.Stichtingdolidindano.com

Het is alweer ruim 9 jaar geleden dat Stichting Dolidi Ndano is opgericht. In deze periode is
hard gewerkt aan de bouw van het opvanghuis en de doelstellingen om kansarme kinderen
in Centraal Sulawesi te helpen en een goede toekomst te kunnen bieden. Inmiddels is er
door veel steun van een grote groep mensen, die de stichting een warm hart toedragen, een
goed en degelijk project ontstaan met een solide toekomst.
Op 16 december 2019 vieren wij het 10 jarig bestaan van de oprichting. Een streefdatum om
onze derde doelstelling, gratis medische zorg voor kansarme kinderen, af te ronden en in te
voeren. In deze editie blikken wij daarop vooruit.
De doelstellingen; - opvang van kansarme kinderen en - kansarme kinderen naar school,
draait al enige jaren volop met geweldige resultaten. Momenteel wonen er 25 kinderen in
het opvanghuis. We hebben 4 kinderen die studeren op een universiteit. 2 kinderen zijn
afgestudeerd en zijn bezig om een goede toekomst op te bouwen. Daarnaast ondersteunen
wij ook nog kinderen van kansarme gezinnen in de omgeving met het sponsoren van hun
schoolgeld en/of medische zorg.
In deze editie van onze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de afwikkeling van
onze hulp aan slachtoffer kinderen van de tsunami en aardbeving ramp in de regio Palu. In
onze twee extra edities van oktober 2018 hebben wij om steun gevraagd, onze plannen
kenbaar gemaakt, en over de voortgang gerapporteerd. Nu sluiten wij de actie, in deze
reguliere editie, af met een rapportage over de resultaten en de financiële verantwoording.
Door de privacy wetgeving zal Stichting Dolidi Ndano geen persoonsgegevens en/of foto’s
meer publiceren in haar communicatie middelen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
persoon of instelling. Alle genoemde namen en/of foto’s zijn dus met toestemming
geplaatst. In onze mailing worden e-mail adressen onder Bcc geplaatst zodat ze niet meer
zichtbaar zijn voor anderen.
Rest mij, mede namens het bestuur,
U allen weer hartelijk dank zeggen voor
uw steun!
Ik wens u veel leesplezier.

Fiscaal nummer 8216.82.817
KvK nummer 09211631

Eef van koningsveld, voorzitter.
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In deze editie;
* Financieel jaarverslag 2018 (pag 2)
* Afwikkeling hulp palu ramp (pag 3)
* Nieuwe schoolbus (pag 4)
* Medisch fonds (pag 5)
* Studiefonds (pag 6-7)
* Opvanghuis (pag 8)
* Nieuwe kinderen & Staf (pag 9)
* Sponsor pagina (10-11)
* Fotopagina (pag 12)

Financiële verantwoording
Jaarverslag 2018 stichting Dolidi Ndano

Balans 31 december 2018
Liquide middelen
Rekening courant
Rekening medisch fonds
Rekening studiefonds
Reserves

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

31 december 2018
€ 11.029,78
€ 2.200,05
€ 4.000,00
€ 17.229,83

Staat van baten en lasten (na correctie)
Baten
Donaties € 89.360,94

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

€ 39.801,67
€ 18.549,13
€ 2.713,55
€ 3,052,70
€ 8.945,65
€ 9.335,00
€ 82.397,70
€ 6.963,24
€ 89.360,94

Ontvangen donaties 2018
Financieel adoptieplan
Donaties
Bijdrage Resort Dolidi Ndano
Bijdrage Indonesische overheid
Totaal donaties 2018

€
€
€
€
€

19.005,00
67.611,94
2.744,00
0,00
89.360,94

Meerjarenoverzicht Baten/Lasten

komt mede door de op touw gezette actie voor
hulp aan slachtoffer-kinderen van de tsunami en
aardbeving ramp in de regio Palu van oktober 2018.
De baten en lasten van deze actie zijn in de totale
balans meegenomen. Een specificatie overzicht van
de ontvangen donaties en de verantwoording van
de uitgaven vind u op de pagina “ Afwikkeling hulp
voor slachtoffers Palu ramp” .
De bijdrage van de Indonesische overheid is in 2018
“ 0” geweest, Wij hebben wel de aanvraag
documenten met het verzoek om steun ingeleverd
maar geen reactie ontvangen. Wij gaan dit aan de
orde stellen in het eerst volgende overleg met
Dinas Sosial (het departement van de regering).

Begroting 2019
Exploitatie begroting
Voeding 25 kinderen + staf
Verzorging / kleding
Schoolkosten (junior-senior)
Salaris Staf (7 medewerkers)
Gas/Water/Licht
Schoolbus en scooters
Inventaris
Begroting lasten
Investering schoolbus
Onderhoud gebouwen
Investering gebouwen
Medische kosten
Studiekosten (universiteit)

100000
80000

Bedrag in Euro

Toelichting 2018
Op de balans van 31 december 2018 is de staat van
2018
baten en lasten hoger dan voorgaande jaren. Dit
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Begroting baten
Financieel adoptieplan
Donaties uit acties
Donaties / Giften / Reserves
Bijdrage resort

€ 16.000,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 7.800,00
€ 1.400,00
€
800,00
€
500,00
€ 33.500,00
€ 30.000,00
€
800,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 11.000,00
€ 47.800,00
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 35.300,00
€ 6.000,00
€ 81.300,00

In onze extra nieuwsbrief editie’s van 7 en 30 oktober 2018, hebben wij u uiteengezet wat de plannen waren voor onze hulp aan de
slachtoffer kinderen van de ramp. Velen van u hebben ons plan gesteund en gul gedoneerd. Nu, maart 2019 kunnen wij u de
afwikkeling van deze actie laten weten. Door wat tegenslagen en onze drukke werkzaamheden heeft het even geduurd voordat we
over de afwikkeling konden rapporteren. We vertrouwen op uw begrip. Toen de omvang van de ramp duidelijk werd, voelden wij ons
vanwege de doelstellingen verplicht om onze hulp aan te bieden en actie te voeren om slachtoffer kinderen te helpen. Zoals in de
eerste extra editie brief is gemeld hebben wij dit in samenwerking met de lokale overheid willen regelen en uitvoeren. Ons aanbod
werd in dank geaccepteerd en de medewerking toegezegd. Echter, de praktijk was anders; Van ons plan om een noodopvang op ons
terrein in te richtten, werd uiteindelijk geen gebruik van gemaakt.De overheid was op andere gedachten gekomen en heeft besloten
om kinderen op te vangen in noodkampen en/of gebouwen in grote steden. Helaas hebben zij dit niet naar ons gecommuniceerd
waardoor wij wat inversteringen hebben gedaan die achteraf niet direct noodzakelijk waren. Wij moesten dus onze plannen gaan
herzien. Omdat wij wisten dat er veel kinderen slachtoffer waren geworden, besloten wij zelf op zoek te gaan. Dat was in het begin
niet makkelijk omdat veel van onze stafleden op zoek moesten gaan naar vermiste familieleden in het rampgebied. Gelukkig zijn deze
familieleden gevonden en zijn er onder hen geen slachtoffers gevallen. Toen dat bekend was zijn wij in het rampgebied zelf op zoek
gegaan naar kinderen die wij zouden kunnen helpen. In eerste instantie zonder resultaat omdat slachtoffers door de overheid al in
kampen en/of bij familieleden elders waren geplaatst. Daarop hebben wij ons zoekgebied uitgebreid naar heel centraal Sulawesi. Het
resultaat was dat wij enkele slachtoffer kinderen bij families hebben gevonden die daar eigenlijk geen ruimte of geld voor hadden om
voor deze kinderen te zorgen.
Uiteindelijk hebben wij 7 kinderen (5 meisjes en 2 jongens) opgenomen in ons opvanghuis, die voor definitieve opname in
aanmerking kwamen. Over de eerste drie meisjes hebben wij al in onze tweede extra editie bericht. De overige 4 kinderen die wij
hebben opgenomen zijn een indirect gevolg geweest op onze zoektocht naar slachtoffers.
Ook ons plan om het weeshuis Immanuel in Palu te ondersteunen met de renovatie van hun gebouw is op niets uitgelopen. Wij
kregen geen reactie op ons aanbod en kregen wij te horen dat het weeshuis voorlopig is gestopt en mogelijk door de kerk opnieuw
wordt opgestart. In Tentena is een weeshuis met de naam Yahya die een slachtoffer heeft opgenomen en waar wij als stichting als
ondersteuning namens onze kinderen een kleine donatie hebben gedaan. Wij zijn van plan om dit weeshuis wat meer te gaan
ondersteunen met een bedrag uit de reservering van het financieel verslag.
Het gevolg van de extra opname van de kinderen in ons opvanghuis is dat wij wat aanpassingen en verbouwingen hebben moeten
doen en nog moeten gaan doen aan onze gebouwen. Vooral het slaapgebouw van de meisjes moest aangepast worden omdat er niet
voldoende ruimte is. In het financieel overzicht kunt u zien waar de opbrengst van de actie naar toe is gegaan en waar nog een
bedrag voor gereserveerd is.

Financieel verslag
Toelichting;
Door de komst van 7 kinderen hebben
wij de staf moeten uitbreiden met een
assistent koken/wassen en een security.
De huisvesting en inventaris is aangepast
en de exploitatie uitgaven zijn verhoogd
zoals omschreven in de kolom uitgaven.
In de tweede extra editie van onze
nieuwsbrief over de ramp hebben wij
aangegeven dat op verzoek een donatie
teruggestort kan worden. Daarop
hebben wij geen reactie ontvangen en is
het resterend bedrag opgenomen als
reservering (zie kolom reservering).

Uitgaven 7 kinderen;
Bedden, matrassen, bedlinnen
Kleding kasten
Kleding en schoenen
Schoolgeld 1 semester
Persoonlijke verzorging
Medische zorg*
Extra Koelkast
Drinkwater installatie
Extra wasmachine
Bijdrage aanschaf bus
Aanschaf extra scooter
Bijdrage extra exploitatiekosten
Bijdrage uitbreiding staff
Donatie Yayasan Yahya
Aanpassing/verbouwing
Totaal
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€ 1.080,00
€ 328,00
€ 1.036,50
€ 350,00
€ 360,50
€ 952,00
€ 240,00
€
85,00
€ 385,00
€ 2.000,00
€ 1.060,00
€ 1.000,00
€ 720,00
€ 200,00
€ 1.226,00
€ 11.023,00

Inkomsten uit donatie’s actie;
Totaal
€ 14.963,60

Totaal
Afrekening;
Uitgaven
Reservering
Totaal

€ 11.023,00
€ 3.940,60
€ 14.963,60

Reservering;
Bouw badkamer meisjes
Studiekosten Uni Tabitha
Schoolgeld 2e semaster
voor 6 kinderen
Steun Yayasan Yahya
Totaal

€ 1.450,00
€ 1.325,00
€ 300,00
€ 865,60
€ 3.940,60

Stichting Dolidi Ndano is erg gelukkig met onze nieuwe aankoop, een Toyota Hiace minibus (16 seats). Het is een zeer geruststellend
gevoel dat wij onze kinderen weer veilig en comfortabel naar- en van school kunnen brengen. Onze oude Ford Ranger vertoonde vele
gebreken waardoor wij onze kinderen niet meer veilig konden vervoeren. Door de enorme uitlaatgassen van een versleten motor en
de chassis gebreken die verholpen werden met (ondeskundig) laswerk, was het niet meer verantwoord om de auto voor onze
kinderen te gebruiken. Wij hadden al wel rekening gehouden met een vervanging, zoals wij dit al in de editie van onze nieuwsbrief 15
hebben aangegeven. Echter, de noodzaak van vervanging kwam eerder dan verwacht! In de begroting van het vorige jaar 2018 was al
een lastenpost van € 12.000,00 voor de aanschaf van een nieuwe schoolbus. De kosten van een nieuwe bus zijn € 30.000,00. Een
tekort van € 18.000,00 De aankoop van een gebruikte bus was naar onze mening geen optie, je weet in Indonesie niet wat je koopt,
vaak zijn orginele onderdelen vervangen door goedkope namaak onderdelen en een garage geeft geen garantie! Bij en lening of lease
zou de auto na de aflossing € 39.000,00 gaan kosten. Om het overig tekort aan te vullen hebben vrienden van Dolidi een renteloze
lening en/of extra donatie verstrekt. Daarmee was de koop rond! Vrienden...hartelijk bedankt! Wij gaan deze schuld z.s.m. aflossen.
Onze nieuwe bus heeft voldoende zitruimte voor 20 kinderen. Omdat 7 van onze kinderen (16 en ouder) naar de senior highschool
(SMA) gaan en andere schooltijden hebben, hebben wij voor hen een extra motor bike moeten kopen en is het bestand nu 4 motor
bikes.

Nog in de garage

Schoenen uit!

Mag het plasic blijven zitten?

Onze 4 motor bikes

Wow...niet nat worden door de regen!

1e dam gereed

De nieuwe aanwinst
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In september 2018 is de nieuwe kliniek voor onze eigen kinderen
in dienst gesteld waarbij enkele bestuursleden, staf medewerkers,
de kinderen, de bouwploeg en speciaal genodigden aanwezig waren.
De officiele opening en daarmee de start voor hulp aan kansarme
kinderen in de regio, is uitgesteld omdat er door de verkiezingen
stagnatie is ontstaan bij het vastleggen en uitschrijven van alle
regelgevingen en vergunningen van de overheid in Indonesie.
Als dat rond is kunnen wij pas een programma en planning gaan
maken voor artsen en verpleegkundigen die het project op vrijwillige
basis komen ondersteunen. De officiele opening hebben wij nu
gepland op 16 december 2019. Naar verwachting zijn de benodigde
documenten al eerder opgemaakt en kunnen wij vanaf november
starten met het vrijwilligerswerk voor hulp aan kansarme kinderen in de regio.
In de tussenliggende periode proberen wij zo veel mogelijk ervaring op te doen met het functioneren van de kliniek en in het
diagnose stellen van onze zieke kinderen. Wij worden daarbij bijgestaan door een lokale arts en assistent van het ziekenhuis in
Tentena die ons op vrijwillge basis met raad en daad bijstaat. Indien nodig hebben wij per e-mail of telefoon contact met deskundigen
in Nederland die ons adviseren.
Momenteel hebben wij met succes al veel kinderen in onze kliniek behandeld. Twee nieuw opgenomen kinderen (slachtoffers van de
ramp) kwamen met ernstige huidklachten binnen. Vijf kinderen zijn opgenomen met waterpokken. Drie kinderen zijn na opname
doorgebracht voor verder onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis, waarvan 1 kind een spoedoperatie heeft ondergaan.
Alle behandelingen waren een groot succes en iedereen is weer gezond en klachtenvrij. Onze kliniek en werkwijze heeft groot
vertrouwen gekregen van onze kinderen, onze staf medewerkers en externe medewerkers. Een goede basis om door te gaan maar
wij zijn er nog niet. Onze kliniek heeft nog een financiele injectie nodig om de nog ontbrekende apparatuur en instrumenten aan te
schaffen. Ook hebben wij budget nodig om b.v. een vaccinatie programma op te zetten en voorlichting te gaan geven.Wij hopen
daarvoor (voor de officiele opening in december) voldoende donaties te mogen ontvangen uit geplande acties.

Voorbeeld
huidinfectie

Op de foto’s onze kliniek en de inrichting waar wij gratis mediche
zorg (binnen ons budget en mogelijkheden) willen gaan verlenen aan
kansarme kinderen. Wij gaan deze dienst uitsluitend verlenen voor
kinderen met een geloofsbrief waarin staat dat zij geen behandeling
voor medische zorg bij een lokale arts of in het ziekenhuis kunnen
betalen. Deze brief wordt verstrekt door de overheid via de
burgemeester van het dorp (kepala kampung). In een volgende
nieuwsbrief meer over de voortgang van onze plannen.
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Algemene informatie;

Prestaties;

Onze 25 kinderen in het opvanghuis gaan allemaal naar school in 3 gradaties, de
basisschool (SD), de junior highschool (SMP), en de senior highschool (SMA).
Al deze scholen zijn in Tentena. Indien een kind na het verlaten van de junior
highschool al weet dat hij/zij een specifieke opleiding wil gaan doen, is het
mogelijk dat ze naar een beroepsgerichte highschool gaan (SMK). Omdat er
meerdere scholen zijn in een gradatie, van de christelijke kerk (GKST) en van de
Overheid (NEGERI), worden onze kinderen op een school geplaatst die het
beste bij hun past. Indien de kinderen willen doorstuderen aan een universiteit
of academi, krijgen ze daar, mits het budget in het studiefonds dat toelaat, een
kans toe .Het volgen van een specifieke studie met zeer hoge kosten is alleen
mogelijk als wij daar een sponsor voor kunnen vinden (of meerdere sponsors).
Stichting Dolidi Ndano probeert altijd te helpen om een toekomstdroom van
een kind te verwezenlijken.

De school en studie prestaties van onze
kinderen zijn geweldig, op het
tussenrapport (kerst) scoorden alle
kinderen een gemiddelde van 8 (B) of
hoger. De kinderen beseffen zich dat ze via
stichting Dolidi Ndano een kans krijgen op
een goede toekomt en zijn bijzonder
gemotiveerd om zich daar voor in te zetten.
Wij proberen ze daarin natuurlijk volledig
te steunen. Voor de kinderen die een
vervolg studie niet willen doen of kunnen
halen, hebben wij nog steeds een praktijk
opleiding mogelijkheid op ons project.

Dodi, studeert politiek op de UGM University in Yogyakarta op Java. Hij is bezig met zijn 1e semester. Na vele
tests en een participatie opdracht voor Warchild met een groep internationale studenten, is hij uiteindelijk na
6 maanden voorbereiding toegelaten voor zijn studie. Het gaat goed met Dodi en hij heeft het erg naar zijn
zin. De steun voor Dodi zijn studie en levensonderhoud in Yogyakarta worden door een prive sponsor
bekostigd omdat hij gezien zijn leeftijd nooit is opgenomen in ons opvanghuis maar leefde en werkte in het
resort Dolidi Ndano. Vele mensen kennen Dodi daarvan en daarom rapporteren wij dit in deze nieuwsbrief.
Agnes, studeert voor kinderarts aan de Medische Universiteit in Tiongkok, China. Ze heeft haar 1e semester
inmiddels in 3 maanden afgerond met goed resultaat. Het is hard studeren voor haar maar ze heeft het naar
haar zin en is erg gedreven. Ze heeft in de klas en op de campus een grote vriendenclub om zich heen waar ze
lief en leed mee deelt. Het weer in China kent, net zoals in Europa, 4 seizoenen en het is nu winter. Dat is erg
wennen voor haar! Ze heeft voor de eerste keer in haar leven in de sneeuw gespeelt en een sneeuwpop
gemaakt. Agnes geeft aan Dolidi te missen en wij missen haar! Hopelijk kan/mag ze deze zomer haar vakantie
op Dolidi doorbrengen. Op de pagina studenten nieuws 2 wat meer foto’s van Agnes in China!
Tiara, studeert rechten aan de Christelijke Universiteit Satya Wacana in Salatiga op Java. Ze heeft haar 1e
semester afgesloten met hele hoge cijfers. Ook Tiara heeft het erg naar haar zin in Salatiga en heeft een
mooie kamer in de buurt van de universiteit. Tiara is een erg actief persoon en wil zich graag bewijzen,
daarom heeft zij zich op de campus aangeslotenbij de studenten organisatie (Menwa), die studenten trainen
in nationaal teamgeest, disipline, mentaliteit en goed leiderschap. Haar wens is om na het voltooien van haar
studie een (leidinggevende) baan te vinden bij het leger.
Titin & Opin, studeren al sinds september 2016 aan de Universiteit Stiem Bongaya in
Makassar, met veel succes en goede resultaten, voor accountant. Ze zijn nu al met
hun 6e semester bezig en hopen volgend jaar af te studeren. Ze wonen op een kamer
nabij de Universiteit, een locatie waar ze momenteel niet zo blij mee zijn vanwege de
veiligheid. Er is namelijk ingebroken tijdens hun vakantie op Dolidi afgelopen februari.
De kamer is overhoop gehaald, een gitaar, laptop en was accesoires gestolen. De laptop
is inmiddels vervangen omdat ze die voor hun studie nodig zijn. Wij gaan binnenkort
onderzoeken of wij een veilige kamer voor hen kunnen vinden waar ook bewaking is.
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Tabitha

Utin

Gideon

Alfret

Kinderen die dit jaar gaan studeren;
Dit jaar gaan 4 kinderen ons opvanghuis verlaten
om elders te gaan studeren. Wij zijn volop in de
voorbereiding om een studie en locatie voor hen
te regelen die bij hun past. Dat doen wij in overleg
en samenwerking met de kinderen. Dat de
kinderen bij hun keuze hun hart moeten volgen
verliezen wij daarbij niet uit het oog, de kinderen
luisteren ook naar onze adviezen en daardoor
denken wij samen een goede keuze te kunnen
maken. Dit alles moet natuurlijk wel financieel
haalbaar zijn en binnen ons budget passen. En
uiteraard moeten ze hun huidige opleiding met
succes afronden. Hiernaast de (voorlopige)
keuze’s van de kinderen waar wij aan meewerken.

Tabitha, wil graag verpleegster worden en de opleiding daarvoor volgen in
Makassar bij de ziekenzorg opleiding van STIK “ Stella Maris”
Utin, wil graag accountant worden en haar studie in Makassar volgen aan de
Universiteit Stiem Bogaya, waar Titin en Opin ook studeren.
Gideon, wil graag in Makassar techniek gaan studeren aan de scheepvaart
school BP2IP Barombong. Hij wil een baan als technicus op de grote vaart.
Alfret, wil graag schipper worden. Hij wil dit via een vooropleiding (SMK) gaan
doen. Omdat er in Tentena geen mogelijkheid is om deze gerichte opleiding
te volgen, wil hij dat op de school van Gideon in Makassar gaan doen.
Gezien zijn leeftijd is dat een hele stap maar hij is erg volhardend en
gemotiveerd. Hij komt intern op SMK Katanka, krijgt onderdak en verzorging.

Studenten
Foto’s
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Onderhoud grond en gebouwen;
In het najaar van 2018 zijn er weer veel onderhouds werkzaamheden verricht aan
grond en gebouwen. Een lang gekoesterde wens was om de grond binnen de dam
op te vullen en zo een egaal terrein te krijgen. Dat werk is nu afgerond omdat er
een graafmachine bezig was met werkzaamheden in de buurt van Dolidi en wij
voor een lage prijs deze mensen en machine konden inhuren. Gelukkig hadden we
een lage waterstand van het meer en hebben ze in 2 dagen zand van het strand
aan de buitenkant van de dam overgebracht op ons terrein binnen de dam, een
klus die met de hand niet te doen was. Tevens is er een drainage in de grond
aangebracht om het overtollige regenwater makkelijk weg te laten lopen.
Het keukengebouw, waarvan de buitenmuren nog waterschade hadden van de
overstromingen, zijn nu opgeknapt met een meter hoge tegelwand.
Door de komst van meer kansarme kinderen en slachtoffers van de Palu ramp, zijn
de gebouwen wat aangepast en zijn er wat renovaties gedaan om deze kinderen
een goede plek te geven. Dat werk is nog niet helemaal klaar. Wij zijn van plan om
in het slaapgebouw van de meisjes, waar nog een ruimte over is, een badkamer te
maken. Hun huidige badkamer die in het keukengebouw is, wordt dan waskamer
voor kleding en linnengoed.
Met de grondwerkzaamheden is er ook een nieuwe groententuin aangelegd en
een compostbak gebouwd, deze tuin wordt binnenkort ingericht als alle
werkzaamheden klaar zijn. Ook zijn er enkele paden aangelegd die het lopen over
het terrein bij regen makkelijker maken.
Op de foto’s de werkzaamheden aan grond en gebouwen.
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Fendri

Edo
12 jaar

13 jaar

Aura
8 jaar

Talitha
10 jaar

Aulina
10 jaar

Veronika
13 jaar

Rina
15 jaar

Tabitha
17 jaar

Lisa
14 jaar

Meiske
13 jaar

In 2018 zijn er elf kinderen opgenomen in het opvanghuis van Dolidi. Twee kinderen hebben voor studie het
opvanghuis verlaten en twee kinderen zijn met een goede reden en ons support bij familie ondergebracht.
Alle kinderen hebben hun eigen verhaal, van kansarm tot slachtoffer. Omdat de nieuwsbrief verspreidt
wordt naar geInteresseerden in landen over de hele wereld (dus ook Indonesie) plaatsen wij in het belang
van de kinderen deze vehalen niet. Enkele kinderen zijn opgenomen (als gevolg van de ramp in Palu)
op latere leeftijd, zoals Tabitha. Dat zijn dan uitzonderingen die wij maken op ons beleid en regels.
Op de foto, een nieuw kind wordt door de groep warm onthaalt en welkom geheten met een knuffel.

Nieuwe stafmedewerkers
Samseng en Rusmiati Buru-Toea
zijn in december 2018 aangenomen om de
staf te versterken vanwege het groot aantal
kinderen in ons opvanghuis. Samseng doet
onderhoud aan tuin en gebouwen, Rusmiati
werkt in de keuken en verzorgt de was.
Beiden wonen nu op Dolidi en zijn dus
24 uur per dag beschikbaar.

Adrianus Kalenke is in juli 2018
aangenomen in de functie manager.
Hij geeft leiding aan staf en kinderen.
Daarnaast doet hij de schoolcontacten,
heeft zitting in de vergaderingen van
de overheid en onderzoekt de
aanmeldingen voor een opname van
een kansarm kind.
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Jeli
11 jaar

Sponsors uitgelicht
Op deze pagina willen wij graag een aantal donaties van sponsors en/of sponsoracties 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 dankzij 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, staf en de kinderen "Hartelijk bedankt voor uw steun"!
4-Daagse wandelmars Nijmegen.
In 2018 heeft Ria Spanbroek met Diny Sluiter en Wim Roelofs de 4-daagse sponsorloop van
Nijmegen voor Dolidi gelopen. Dit met groot succes en heeft Ria een checque met een donatie
van € 6.025,30 aan Eef overhandigd. (foto). Dit jaar 2019 gaat Ria weer proberen om deze
wandelprestatie te herhalen en daarmee om ons goede doel wederom te gaan steunen. Dit
keer loopt ze samen met Evelien Meester en Marja Mooten. De dames zijn al volop in training.
Indien u ze dit jaar weer wilt ondersteunen door ze aan te moedigen en te sponsoren, kan dat
via de site www.devierdaagsesponsorloop.nl (zoeken op naam)
Wij wensen Ria, Evelien en Marja veel succes en vooral veel plezier!

Op de pedalen voor Dolidi
Na hun verblijf op Dolidi wilden Marie-Anne en Giedo wat meer betekenen voor ons opvanghuis.
In een mail schreef Giedo;
“Ik was vroeger een verwoed fietser/racer die Europese bergen beklom voor mezelf en soms voor
projecten voor jongeren of volwassenen met een (meervoudige) handicap. Die bergen, en ook mijn
geliefde wielerklassiekers, behoren tot het verleden; dat red ik niet meer. Ondertussen mag ik al blij
zijn indien ik op een fietstocht in de buurt van 100 km kom; maar erover, neen dat lukt al een poos
niet meer. Marie-Anne & ik waren zo gegrepen door jullie project, na onze vakantie bij jullie aan het
Poso meer, dat ik toen eigenlijk al had besloten een sponsoractie op touw te zetten”
Daarop is Giedo serieus gaan trainen en de uitdaging met zichzelf aangegaan om 150 (!) kilometer
op de teller te krijgen. En dat is hem gelukt! Hij heeft vrienden, familie en collega’s aangeschreven
om hem te “belonen” voor deze prestatie in de vorm van een gift aan Dolidi. Het doel was 20
miljoen Rupiah’s (ca. € 1200,=) Dat zijn er echter niet minder dan € 2000,= geworden ! Chapeau,
Giedo! en natuurlijk ook dank aan Marie-Anne voor de mentale en logistieke ondersteuning.
Actie Roncalli Scholengemeenschap
“Ik ben Anna, 16 jaar en zit op het Roncalli Scholengemeenschap. Ik zit bij een
organisatie, dat gaat vanuit school, genaamd Interact. Interact is eigenlijk de
Rotary voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. We houden ons onder andere
bezig met het organiseren van activiteiten om zo geld op te halen voor goede
doelen. Een medewerker op het Roncalli, had ons verteld over de stichting Dolidi
Ndano. We waren allemaal zeer enthousiast over wat de stichting inhield en wat
jullie deden, dat we het graag ons goede doel willen maken”
Dat heeft geresulteerd in een kerstactie; leraren verkleed als kerstman/vrouw
en een gala benefiet.
Opbrengst; maar liefst € 524,= !! Dank jullie wel, toppers van het Roncalli !
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Kok Bram voor het
goede doelen bord

Water voor het goede doel!
Van Hanny Pijnenburg kregen wij het volgende mail bericht;
Ik ben eigenaar van restaurant Colors World Food. Wij hebben in mijn restaurant altijd een goed doel centraal
staan. Dit is afwisselend een goed doel uit de buurt (liefst in Wageningen) en een doel verder van huis. Ik
probeer altijd een goed doel te zoeken waarbij ik of 1 van mijn medewerkers persoonlijk betrokken is. Wij
zamelen geld in met de verkoop van kraanwater. Gasten betalen bij ons 1 euro voor een fles kraanwater en al
deze euro's gaan naar het goede doel dat op dat moment centraal staat.
Wij hebben voor de komende periode (1 oktober tm 31 december) de stichting Dolidi Ndano uitgekozen omdat
familie van twee medewerkers van mij hierbij betrokken is. De 2 medewerkers zijn Bram en Ilse).
Dit geweldig initiatief waarmee Colors World Food haar betrokkenheid met goede doelen aangeeft, heeft als
donatie voor Dolidi € 463,20 opgebracht. Hanny heeft inmiddels de actie met 1 maand (januari 2019)
verlengd, deze opbrengst wordt binnenkort nog gedoneerd.
Hanny en medewerkers van Colors World Food, heel hartelijk bedankt!

Vooraankondiging
“Golfen voor een prikje”
Het bestuur van de Edese Golfclub Papendal stelt haar baan ter
beschikking voor dit golftoernooi.
U kunt genieten van de prachtige baan, een royale prijzentafel en een
loterij met verrassende prijzen.
De dag zal worden afgesloten met een aperitief en Indonesisch buffet,
geheel verzorgd door “de Hofmeester”.
Schrijf in en steun daarmee het werk van de Stichting Dolidi Ndano
Kosten van deelname 100 Euro p.p. (koffie, greenfee en diner inclusief)
Uw deelname wordt bevestigd nadat Uw inschrijfgeld is bijgeschreven op
ABNAMRO-bankrekeningnummer NL12ABNA0580442136 t.n.v. Stichting
Dolidi Ndano o.v.v. Benefietgolftoernooi 2019 EGC Papendal
(Stichting Dolidi Ndano heeft een ANBI status).
Voor vragen kunt U contact opnemen met de organisatoren:
Marjon Nahuijsen marjon.nahuijsen@gmail.com
M 0651994520
Esther Braakhuis estherbraakhuis@gmail.com
M 0618523005
Marjon Nahuijsen heeft ons project op haar vakantiereis van dichtbij gezien
en ervaren. Ze heeft daardoor een warm hart voor Dolidi gekregen en wij
kregen een mailtje van haar met de volgende tekst;
“ Het verheugt mij bijzonder dat de Edese Golfclub Papendal mij de gelegenheid geeft een benefiettournooi te organiseren t.b.v. de
Stichting Dolidi Ndano! De Edese Golfclub Papendal te Arnhem stelt eenmaal per jaar de golfbaan ter beschikking voor een Goed Doel.
In november 2018 heb ik het bestuur gevraagd of ik dit jaar het tournooi mag organiseren voor jullie stichting. Gisteren heb ik het
groene licht gekregen!” Top actie Marjon!, wat fijn en leuk dat je dit voor de kansarme kinderen in Centraal Sulawesi wil doen!
Nieuwe website voor Stichting- en Resort Dolidi Ndano
De stichting website is vernieuwd, deze is nu in de Engelse- en/of Nederlandse taal te lezen, dit geldt tevens voor de Resort website.
Wij hopen hiermee aan de wens te hebben voldaan van onze internationale belangstellenden. Een bezoekje waard vinden wij!

www.stichtingdolidindano.com

www.resortdolidindano.com
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Foto’s gemaakt door de kinderen
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