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

In deze nieuwe editie vertellen we u met trots over het welzijn van de kinderen en de 

voortgang van ons project.  

Het project heeft zich, mede dankzij uw steun, in de loop der jaren flink kunnen 

ontwikkelen. Het aantal kinderen en uitwonende studenten is toegenomen. We hebben 

meerdere projecten buiten Dolidi ter ondersteuning van kansarme kinderen. Het gaat goed, 

maar het vergt ook veel werk. Dat heeft ons doen besluiten om een reorganisatie door te 

voeren. Eef heeft ter plaatse steun nodig om het project verantwoord te kunnen blijven 

runnen en de continuïteit te kunnen waarborgen. 

Hoe ouder de kinderen worden, te meer aandacht zij nodig hebben. Begeleiding in 

studiekeuzes, buitenschoolse activiteiten, etc. etc.  

Onze plannen met de actie voor het medisch hulpprogramma op locatie aan kansarme 

kinderen vorderen gestaag, ze vergen veel tijd en energie. Maar er is een doorbraak en 

kunnen dit jaar nog gaan beginnen met de uitvoering. We zijn ook heel blij dat we nu 

daadwerkelijk meer kansarme kinderen buiten Dolidi kunnen helpen. Op pagina 6 staan alle 

details over deze actie.                                          

De communicatie met de overheid verloopt nog altijd zeer stroef.  Dat blijkt ook uit het feit 

dat de Indonesische overheid niet langer toestaat, dat Eef vanwege zijn verblijfsvergunning 

voor gepensioneerden, “actief” het project leidt. Ondanks dat hij er persoonlijk geen geld 

aan verdient en het al 5 jaar gedoogd werd. We hebben daarom besloten om een extra 

kracht aan te stellen in de vorm van een projectmanager. Op pagina 10 staan alle details 

over deze reorganisatie. 

Rest mij, mede namens het                                                                                                                                            
bestuur U allen weer hartelijk                                                                                                                                  
te danken voor uw steun! 

Ik wens u veel leesplezier. 

Eef van Koningsveld                                                                                                                                         
voorzitter. 

 

 

 

  

 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 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   

 

 

 

Fiscaal nummer:  8216.82.817           
KvK nummer: 09211631 
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1 NATALIA ANGRAINI GOLONTALO M SMA 26/12/2003 

2 GLORIA IVONE PANGANDO M SMP 19/10/2005 

3 TALITHA PARIMO M SD 5/5/2008 

4 OLIVIA BURU M SMP 29/12/2004 

5 LUDIA NATALIA ASRUL M SMP 6/1/2006 

6 VERONIKA TOSINDE M SMP 1/2/2005 

7 JERLIN BASIVIA M SMP 3/1/2007 

8 CINDY CLAUDIA POIKELU M SMP 13/7/2004 

9 MEISKE TOEA M SMP 30/5/2005 

10 NOVLISA TARIWI M SMP 20/11/2004 

11 AURA BURU M SD 14/4/2010 

12 AULINA BURU M SD 7/3/2008 

13 JURNI LAWIO M SMP 5/11/2004 

14 SEPRIAN ALTIJAN BINDAU J SMA 14/9/2002 

15 MARKUS MANGKALI J SMA 12/9/2003 

16 ALFRET SALARUPA J SMA 23/7/2003 

17 FERDINAl BASIWIA J SMK 29/8/2000 

18 ARLEN CHRISTIAVAN LAGI J SMP 30/8/2004 

19 EDWARD EDWARDO ASRUL J SD 1/2/2009 

20 FENDRI MAUGO J SMP 15/2/2006 

21 RIFELDO EPAFRAS BURU J SD 22/9/2006 

22 DELVON TOEA J SMP 10/12/2006 

23 OSKAR KRISTIAN MODINGGE J SMP 23-10-2005 

24 TISRI NGKEDO M UNI MAKASSAR 26/12/2001 

25 GIDEON PANGANDO J ACAD. MAKASSAR 23-11-2000 

26 TABITHA PARIMO M ACAD. MAKASSAR 5/21/2001 

27 AGNES SILVANI SALARUPA M UNI TIONGKOK CHINA 20/04/1999 

28 ASTIN MOKEBA M UNI MAKASSAR 31/7/1998 

29 OLVIANA RATOWO M UNI MAKASSAR 7/10/1998 

30 MUTIARA WIDIYANTI TOSINDE M UNI SALATIGA 29/6/2000 

31 OCHNIEL CHRISTIAN LAGI J SMA 19/10/2001 

32 KRISTOVEL PRANATA LAGI J SD 21/12/2009 

33 VENTI ANASTASIA LASANI M SMA 6/5/2003 

34 RINALDA. O. ROMPIS M SMK 10/2/2003 

35 DJENI TAMBUKE J 
SMA 

6/6/2001 

Mutaties 
Bij kinderen en staf in het opvanghuis 

Oskar Kristian Modingge is op 1 februari 2020 opgenomen in het opvanghuis. Hij heeft al 

geruime tijd geen thuis meer en werd tijdelijk opgevangen door de gemeenschap. Oskar is 

14 jaar en gaat naar de junior high school waar hij in de klas zit met Uut en Arlen. 

Opname- en selectiebeleid; 

Vanwege de privacy heeft het bestuur van stichting Dolidi Ndano besloten om gevoelige informatie niet meer kenbaar te maken over kinderen die 
weggaan of worden opgenomen in ons opvanghuis. U mag van ons aannemen dat wij gedegen onderzoek doen en overleg voeren voor wij een 

besluit nemen. De wens en het belang van het kind staat daarin altijd centraal.  Ieder kind op Dolidi heeft dan ook een goede reden om opgenomen 
te worden. Indien een kansarm kind bij familie  of een gastgezin woont, kan een kansarm kind ook op onze steun rekenen door de schoolopleiding 

tot en met de senior highschool te sponsoren. Dit doen wij dan rechtstreeks aan de school en wij bewaken dan de voortgang en prestaties. 

 Seprianus Pereru (Dodi) heeft vanaf zijn 16e levensjaar tot zijn 21e levensjaar op het project gewoond. Hij is destijds 

vanwege zijn leeftjjd niet opgenomen in het opvanghuis maar op het resort. Dodi heeft in die periode aan de Universiteit 

Kristen in Tentena gestudeerd en is daarvoor in 2018 cum laude geslaagd. Daarna is hij aan de Universiteit Gadjah Mada in 

Yogyakarta gaan studeren waar hij in juli 2020 zijn master in sociaal werk gaat halen. Hij heeft dan de titel MA  “Master of 

Arts” vakgebied Sociaal werk.. Zijn studie is door Eef als privé project bekostigd. Dit jaar komt Dodi onze staf versterken in de 

functie van projectmanager. Meer info op pag. 13 (reorganisatie). 

                   NAAM                            M/J       SCHOOL            GEBOREN                NAAM                       M/J                  SCHOOL                     GEBOREN 

 Afkortingen                                           

SD    = Lagere school                                

SMP = Junior high school                        

SMA = Senior high school                     

SMK = Beroeps gericht onderwijs  

UNI  = Universiteit                      

ACAD= Academie         
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Financiële verantwoording 
Jaarverslag 2019 stichting Dolidi Ndano 

Liquide middelen  31 december 2018 31 december 2019 

Rekening courant  € 11.029,78  €   3.153,36                                                          

Rekening medisch fonds €   2.200,05  €   5.000,00                                                

Rekening studiefonds €   4.000,00  €   3.000,00                                                            

Reserves  € 17.229,83  € 11.153,36                                                                           

Staat van baten en lasten (na correctie) 

Baten   Lasten                                         

Donaties    € 77,805,66 Exploitatie   € 28.755,23                          

Renteloze lening  Studiekosten  € 14.418,83 

Schoolbus  € 10.000,00 Medische kosten  €   2.557,50 

   Aankoop schoolbus € 29.990,00                      

Totaal         € 87.805,66 Aflossing renteloze lening  €   7.000,00  

   Onderhoud gebouwen  €   2.100,50 

   Investering gebouwen €   1.988,70      

      € 86.810,76 

   Resultaat  €       994,90          

      € 87.805,66 

         

                             

Financieel adoptieplan  €  18.615,16                                                                                     

Donaties   €  56.785,50       

Bijdrage Resort Dolidi Ndano €    2.405,00       

Bijdrage Indonesische overheid €            0,00          

Totaal donaties 2019  €  77.805,66                                                          

Exploitatie begroting                                        

Voeding 23 kinderen + staf € 11.200,00    

Verzorging / kleding  €   2.200,00  

Schoolkosten (junior-senior) €   5.200,00  

Salaris Staf (7 medewerkers) €   8.000,00  

Gas/Water/Licht   €   1.200,00 

Schoolbus en scooters  €       700,00 

Inventaris   €       500,00   

    € 29.000,00 

Begroting lasten                                       

Onderhoud gebouwen  €   1.000,00 

Investering gebouwen  € 13.000,00  

Medische kosten   € 10.000,00 

Studiekosten (universiteit)  € 16.000,00       

Onvoorzien   €    1000,00   

    € 41.000,00  

Begroting baten                             

Financieel adoptieplan  € 17.000,00  

Donaties uit acties  € 25.000,00         

Donaties / Giften / Reserves € 25.000,00       

Bijdrage resort   €   3.000,00  

    € 70.000,00 

Balans 31 december 2019 

Ontvangen donaties 2019 

Toelichting 2019 

2018 
Op de balans van 31 december 2019 is de 

renteloze lening voor de aankoop van de nieuwe 

schoolbus vermeld. 7000 euro is afgelost en in het 

1e kwartaal van 2020 wordt de overige schuld van 

3000 euro afgelost. 

Wederom is de bijdrage van de Indonesische 

overheid in 2019  “ 0”  geweest, Wij hebben de 

benodigde aanvraag documenten met het verzoek 

om steun ingeleverd maar deze werden keer op 

keer als niet compleet zijnde afgewezen.    In 2020 

gaan wij de aanvraag opnieuw doorvoeren. Wij 

denken na de reorganisatie met onze nieuwe 

politiek sociaal afgestudeerde projectmanager 

sterker te staan in onze aanvraag. 

In de begroting 2020 is een nieuwe onvoorzien 

post opgenomen om bijvoorbeeld kleine schades 

van natuurgeweld te dekken. 

                                 

Begroting 2020 

Meerjarenoverzicht Baten/Lasten 
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  Baten          Lasten     

Dekkingsplan Byz. Begroot bedrag Uitgaveplan Begroot bedrag Verdeling Onderverdeling 

Financieel adoptieplan   *  €        17,000.00  Studiefonds   €       16,000.00  Studiekosten €       11,000.00 

Donaties uit acties **  €        25,000.00     Huisvesting €          2,000.00  

Donaties/giften ***  €        17,000.00     Pers. verzorging €          3,000.00  

Bijdrage Resort Dolidi Ndano ****  €          3,000.00  Medisch fonds €         10,000.00   Actie Med. hulpplan  €          2,500.00  

Reserve studiefonds $  €          3,000.00     Nazorg actie €          5,000.00 

Reserve medisch fonds $  €          5,000.00     Kliniek en zorg €          2,500.00 

      Opvanghuis €        29,000.00  Zorg kinderen €        13,400.00   

         Vaste lasten  €          9,200.00  

      Scholing €          5,200.00 

          Middelen €          1,200.00  

     Gebouwen en grond €       15,000.00  Huisvesting mngr.  €          6,000.00  

          Winkel kinderen  €          2,000.00  

      Onderhoud €          1,000.00 

      Onvoorzien €          1,000.00 

     Extern project €          5,000.00 

Totaal   €        70,000.00  Totaal €       70,000.00     €        70,000.00 

Toelichting op begroting 2020 

             Baten                                                                                      

* Totaal 57 financiële adoptanten sponseren een maandelijks 

bedrag voor de opvang, zorg en studie van een kind.                                  

** Dit zijn doelgerichte acties die door het bestuur worden opgezet 

en spontaan aangeboden en georganiseerde acties van mensen of 

instanties die ons project een warm hart toedragen.                                                              

*** Dit zijn giften die spontaan binnenkomen van mensen die ons 

goede doel willen ondersteunen.                                                               

**** Dit is een bijdrage uit de omzet van het resort en spontane 

donaties van gasten die op het resort verblijven.                                                       

$ - Dit is de reserve overgebleven uit het voorgaande jaar op onze 

spaarrekening 

        Lasten                                                              

Studiefonds; 7 kinderen studeren dit jaar aan een universiteit of academie, 

in juni doen er 2 (Titin & Opin) eindexamen en gaan er weer 2 een nieuwe 

studie aanvangen (Alfret & Ferdinal).                                                                                     

Medisch fonds; Moeilijk te begroten vanwege de nog te inventariseren 

kosten voor medische hulp aan kinderen uit de actie genoemd op pagina 7.      

De basiskosten voor medicijnen, vaccinaties en hulpmiddelen zijn gedekt. 

Opvanghuis; Momenteel zijn er 23 kinderen opgenomen is het 

opvanghuis, 2 kinderen staan er op de nominatie om opgenomen te 

worden als ze in juni hun schooljaar hebben afgesloten op de SD (basis) 

school in hun dorp. Kinderen die wij financieel steunen buiten ons 

opvanghuis met bijvoorbeeld schoolgeld vallen ook binnen deze post.    

                          Lasten                                        
Gebouwen en grond; (post huisvesting mngr. 

en winkel kinderen) Onze nieuwe mngr. krijgt 

huisvesting op het project. Het is belangrijk dat 

hij op het project woont om het goed te kunnen 

leiden. Hiernaast ziet u de ontwerptekening van 

zijn nieuwe onderkomen achter zijn kantoor. 

Het wordt een multifunctioneel gebouw waarin 

ook onze vrijwilligers en/of onze studenten in 

hun vakantie een kamer krijgen. Het kantoor 

wordt zodanig aangepast dat deze 

gecombineerd wordt met de winkel. 

(post extern project) dit zijn de kosten voor de 

renovatie van de” benkel” (garage) van het 

weeshuis Yahya zoals genoemd op pagina 10. 

Deze kosten zijn inmiddels door een sponsor 

(JustBlue Disign) gedoneerd. 
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  Schade!                                                   

In februari 2020 zijn door zware regenval 

en harde wind wat bomen omgevallen. 

Deze hebben het dak en de constructie van 

het meisjes slaapgebouw, het dak van de 

aula en het dak van het opleidingsgebouw 

techniek beschadigd. De schade viel 

gelukkig mee en is inmiddels hersteld. 

Schadepost € 318,- 

Om verdere schade te voorkomen hebben 

we uit voorzorg enkele bomen verwijderd. 

We gaan de verwijderde bomen vervangen 

door nieuwe aanplant. 

 De keuken opnieuw ingericht                                  

Door slijtage was een groot deel van onze 

keuken inventaris aan vervanging toe. 

Inmiddels hebben wij nieuwe tafels, stoelen, 

servies en bestek aangeschaft voor totaal 30 

kinderen. De nog bruikbare tafels en stoelen 

worden ingezet in onze aula waar vrijwilligers 

hun extra lessen geven. 

     Nieuw zakgeld project op Dolidi                                                                                                                                                                                                                   

       Wij willen onze kinderen leren omgaan met geld, budgetteren en doelen stellen.     

       Tot nu toe krijgen de kinderen alles wat ze nodig hebben aan spullen aangeleverd,     

         zoals voor hun persoonlijke verzorging, de schoolbenodigdheden en het benzinegeld    

         voor de scooters. Momenteel is vragen ook krijgen en de kinderen maken daarzonder                     

over na te denken gebruik van waardoor er veel verkwist wordt. Soms zijn de kinderen zo handig of slim om een nieuwe 

tandenborstel of pen te vragen en deze voor een snack op school te ruilen. Omdat de eerste winkel/supermarkt 5 km ver weg van 

Dolidi is willen wij gaan starten met een nieuwe toko (supermarkt) op ons terrein en deze in de nieuwbouw voor onze manager gaan 

integreren. De kinderen kunnen hier dan alle benodigde spulletjes of snacks kopen. Omdat wij de waren bij een groothandel gaan 

inkopen kunnen wij de kinderen hun inkopen met 20% korting aanbieden. Dit voorkomt dat kinderen hun inkopen tijdens schooluren 

in Tentena gaan doen. De toko zal dan dagelijks tussen 15:00 en 17:00 uur geopend zijn. Wij willen de kinderen ook leren te sparen 

voor een doel, ook die mogelijkheid zal binnen het zakgeld systeem gecreëerd worden.                                                                                                                                                                      

Wij denken voor de toko en inrichting € 2.000,- nodig te hebben van onze begroting investering gebouwen.   
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   Universitas Stiem Bongaya Makassar,                                           

Titin en Opin zijn met hun laatste semester bezig en studeren dit jaar af.                                                                                                              

Hun resultaten zijn geweldig en binnenkort staan ze dus op eigen benen.                                                                                                                                      

Ze hebben besloten om na hun studie in Makassar een baan te gaan                                                                                                                                                                             

zoeken omdat daar vele mogelijkheden zijn. Natuurlijk komen ze dan                                                                                                                                                                              

eerst voor een welverdiende vakantie naar Dolidi om daarna aan de                                                                                                                       

nieuwe stap in hun leven en hun kansrijke toekomst te beginnen.                                                                                                                                                                            

Utin heeft haar 1e semester afgesloten met een bijna perfecte score en                                                                                                                                                 

is daarmee de beste van de klas. (Zie cijferlijst rechts) A/4   is het maximum haalbare.                                                                                                                                                               

Wij zijn natuurlijk erg trots op de meisjes en wij kunnen nu al zeggen…Missie geslaagd! 

 Gideon heeft het erg naar zijn zin op de                                            

scheepvaart academie Barombong in                                                          

Makassar waar hij scheepvaart techniek                                                                 

studeert. Het eerste semester van zijn                                                                             

opleiding was in quarantaine en dat heeft                                                               

hij goed doorstaan. Hij is nu senior en kan                                                        

binnenkort aan zijn praktijk beginnen.                                                                              

Gideon maakt ook deel uit van de                                                                  

Barombong Marchin Band. 

             

 

 

                                                                                                              

Tabitha heeft haar 1e            

semester afgesloten en                                                                

heeft zeer goede resultaten                                                      

gehaald. Ze is naast haar                                                                 

studie ook zeer actief in een                                                                                  

organisatie genaamd PMKRI                                                                           

die contacten heeft en                                                                           

ervaringen deelt met andere organisaties in de regio.         

Deze contacten helpen dan weer bij haar studie en 

college opdrachten. Tabitha heeft inmiddels haar 

“nurse cap” ontvangen en kan praktijk gaan doen. 

Agnes is vanwege het Corona                                                                          

virus, op 3 februari door ons                                                            

uit China geëvacueerd. Dit                                                    

hebben wij gedaan op advies                                                    

van de Universiteit. Omdat deze                                                                  

al enkele weken haar poorten                                            

gesloten had en er geen college                                                    

meer werd gegeven, zijn veel                                                   

internationale studenten terug gehaald naar hun 

land. Agnes is dus nu terug op Dolidi voor onbepaalde 

tijd. Ze heeft uiteraard eerst een periode in 

quarantaine doorgebracht om er zeker van te zijn dat 

zij niet besmet was. Inmiddels is het college weer 

begonnen via “Online Teaching” met een druk 

schema van maandag t/m vrijdag. Ze krijgt veel 

huiswerk en heeft nauwelijks tijd voor andere dingen. 

op Dolidi. 

Tiara boekt ook mooie resultaten op de                                                                     

Universiteit Satya Wacana in Salatiga op                                                                     

Java waar ze rechten studeert.                                                                                         

In december hebben Ria, Theo (die voor                                                                     

vakantie in Indonesië waren), Eef en zusje                                                                   

Veronika haar in Salatiga bezocht op                                                                                                               

haar “kost” adres waar ze een kamer                                                                                        

huurt bij zeer zorgzame  mensen die haar                                                                                                       

overal in ondersteunen. Wij hebben samen                                                                                 

op Java de kerstdagen doorgebracht. Top! 

Titin          Utin              Opin                Cijferlijst Utin 1e semester 

  In augustus van dit jaar gaat Ferdinal Dolidi verlaten.om 

  te gaan studeren voor fashion designer in Makassar.                                                                                                               

  In juli van dit jaar gaat Alfret opnieuw proberen om op 

  de scheepvaart academie Barombong in Makassar  

  toegelaten te worden.  
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   Voortgang vergunningaanvraag kliniek                                                                                                                  

De kliniekvergunning aanvraag is nog niet afgerond maar we zijn op de goede weg. De reden van 

vertraging is dat er gezien onze doelstelling er een beëdigd zorgteam contractueel aan de kliniek 

moet worden verbonden. Deze moet bestaan uit een dokter een zorgverlener en een apotheker. 

Inmiddels is dr. Mardi, (werkzaam in het ziekenhuis Sinar Kasih in Tentena), als praktijkarts voor onze 

kliniek vastgelegd zoals u hiernaast op het contract kan zien. Een zorgverlener en apotheker moet 

nog worden gezocht. Onder verantwoordelijkheid van dr. Mardi mogen wij op voorhand al actief 

gaan starten met de urgente medische zorg voor kansarme kinderen. Ook kunnen wij starten met de 

voorbereidingsfase medische zorg verlening zoals dat in de balkenplanning hieronder is aangegeven.                               

De volledige vergunning kan niet eerder dan in augustus afgegeven worden omdat er een 

directeursfunctie aan de kliniek gekoppeld dient te worden voor de ondertekening van het contract. 

Dat wordt dan uiteraard Seprianus Pereru in zijn nieuwe functie als manager Yayasan Dolidi Ndano. 

Dat is dan ook het moment dat wij het vrijwilligerswerk kunnen gaan inplannen voor ondersteuning 

van het medisch team die in het najaar aan de uitvoeringsfase kunnen gaan beginnen. De 

inventarisatie van de voorbereidingsfase zal duidelijkheid brengen waar de meeste behoefte aan is. 

Dat kan zijn van vaccinaties tot chirurgie maar moeten binnen ons voorhanden budget vallen. 

Volgens dr. Mardi is een inventarisatie echt nodig omdat vele families van zieke kinderen zich niet 

melden vanwege de armoede waarin ze leven en daardoor geen dokter of ziekenhuis bezoeken. 

          Stichting Dolidi Ndano                  

          in actie voor 

                        medische                                                            

        zorg aan        

                               kansarme

                    kinderen in 

         Centraal Sulawesi. 

Kliniek Dolidi Ndano 
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   In december 2019 kregen we in 2 verschillende mails een bericht                                                                                                                                       

         (dit is een samenvatting van de beide mails en is vertaald vanuit het Engels) 

            (foto van website Justblue.Design) 

Mijn naam is Damian en ik ben Managing Director bij Justblue.Design, een in Hamburg gevestigd grafisch ontwerpbureau. Tijdens een 

wereldreis met mijn vrouw Tina hebben we vorig jaar september ook Dolidi bezocht. Het was een dag na de Tsunami in Palu. Jullie 

zullen ons, door het groot aantal gasten dat jullie jaarlijks hebben, wellicht niet precies herinneren, maar wij jullie zéker wel! Eef was 

zo aardig om ons een rondleiding te geven en we zijn gefascineerd door het project; het weeshuis, jullie werk en de kliniek. Jullie 

kunnen trots zijn op wat jullie hebben bereikt! Mijn firma wil jullie graag ondersteunen. We hebben besloten om in plaats van 

kerstkaarten en kerstgeschenken naar onze klanten te versturen, het daarvoor gereserveerde geld een betere bestemming te geven. 

Toen we aan het overleggen waren welk doel we zouden gaan steunen, heb ik mijn collega’s over jullie project verteld. Iedereen was 

enthousiast over het verhaal en de inspanningen die jullie voor kinderen in Sulawesi doen. Dus willen we dit jaar Dolidi Ndano steunen 

met onze kerstdonatie. We hebben met al onze medewerkers een video gemaakt waarin we een kerstlied zingen. We gaan een mail 

sturen naar onze klanten met daarin een link naar de video. We vragen onze klanten ons te helpen om jullie te helpen! Elke click op 

onze kerst video wordt geteld en afhankelijk van het aantal clicks, doneren wij geld. Naar gelang het aantal mensen dat onze video 

bekijkt toeneemt, zullen we onze donatie verhogen. Daarmee verwachten we tussen de € 1.000 en € 10.000 te kunnen doneren. Ik ben 

ervan overtuigd dat jullie een goede investering voor jullie project zullen vinden, bijvoorbeeld voor het nieuwe kinderziekenhuis. Ik 

hoop dat jullie ons idee om jullie te ondersteunen leuk vinden en ik hoor graag van jullie! Hartelijke groet, Damian Selzer 

In overleg met Eef heeft Esther op dit bericht gereageerd en 

Damian laten weten dat we het natuurlijk een gewéldig idee 

vonden. Na Kerstmis heeft Damian telefonisch laten weten dat 

het aantal mensen dat hun video heeft bekeken zodanig hoog 

was, dat Justblue.Design een donatie van € 10.000, = kon 

doneren! Op woensdag 18 februari hebben Rob en Esther 

Justblue.Design in Hamburg bezocht. In aanwezigheid van bijna 

alle personeelsleden heeft Esther in een presentatie meer over 

Dolidi verteld. De ontvangst was uiterst warm en hartelijk. 

Iedereen was vol interesse over ons project. In overleg met 

Justblue.Design verdelen we de donatie over Yahya, het weeshuis 

in Tentena en ons medisch fonds. Danke schön, Justblue Team! 
Meer informatie over het deel van de donatie aan                    

Yahya vindt u op pagina 10 (overig nieuws) 

       Sponsers uitgelicht                                                                                                                                     

Op deze pagina’s 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, staff en de kinderen "Hartelijk bedankt voor uw steun"! 
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        Korenmiddag Sint-Leonarduskerk Oosterhout (gld) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 oktober 2019 waren Ria en Esther aanwezig in de St. Leonarduskerk 
van de H. Maria Magdalena Parochie in Oosterhout (Gld) voor het 
bijwonen van de koren concert middag. Dit evenement wordt 1x in de 2 
jaar georganiseerd, waarbij altijd een goed doel centraal staat.                                                                                                                 
Op initiatief van Frans en Fieke van Dam is de opbrengst van deze middag 
ten goede van onze stichting gekomen. Frans en Fieke kennen Eef en Nel 
van Indonesische taalles en ze zijn zelf in 2012 op Dolidi geweest.                                                        
We zijn dankbaar, dat door deze mooie middag onze stichting een flinke 
financiële boost heeft gekregen voor ons medisch fonds                                                     
De opbrengst van deze middag is;                                                                                           

      

 

BackBeat Boys 

             Concert van de Backbeat Boys 11 en 18 februari in Hamburg                                                                                      

   Op 13 januari kregen we dit samengevatte bericht, vertaald uit het Engels. 

“Ik ben een 27-jarige muzikant en acteur uit Hamburg, Duitsland en had het geluk gast te zijn op het Dolidi Ndano Resort in januari 

2019. Mijn vriendin en ik hebben enorm genoten van het verblijf en waren zeer ontroerd door de hele spirit en de kinderen die we 

hebben ontmoet. We spraken met hen in Bahasa, luisterden naar de repetities van hun koor en zongen zelfs enkele Beatles-liedjes 

samen. Na een gesprek met Herson voelden we ons erg bevoorrecht om gasten te zijn en we gingen door met reizen. We hebben er 

lang aan gedacht om bij te dragen aan dit prachtige doel, iets terug te geven en probeerden erachter te komen wanneer en hoe. Dat 

doen we nu. Op 11 en 18 februari organiseer ik Rock'n'Roll-concerten met mijn voormalige Musical-Ensemble, waar we van 2014 tot 

2018 de Beatles-Origin Story "Backbeat" speelden in heel Duitsland en Zwitserland. Het zal plaatsvinden in theater "Hamburger 

Kammerspiele". We willen onze inkomsten en verzamelde giften van deze shows doneren en het bewustzijn vergroten voor uw 

prachtige Dolidi Ndano project.  We hopen dat we jullie kunnen helpen met dit kleine gebaar en ik kijk ernaar uit van u te horen.     

Het allerbeste, Delio Malär” 

Rob en Esther hebben het concert op 18 februari in Hamburg bij kunnen wonen. Het was een spetterende avond. De kinderen 

hebben een video groet voor Delio en zijn band gemaakt en deze werd tijdens de show getoond.  Delio en zijn collega’s speelden de 

sterren van de hemel. Met veel enthousiasme heeft deze actie van the Backbeat Boys ongeveer € 1500,= opgebracht. Esther heeft 

Delio beloofd dat van een deel van deze opbrengst muziekinstrumenten voor de kinderen aangeschaft zullen worden. Het andere 

deel gaat in het studiefonds voor Pria die volgend jaar die volgend jaar muziek gaat studeren.                                                                           

Terima Kasih Banyak, Backbeat Boys ! 

 

                                                         

 Delio Malär 

https://web.facebook.com/deliomalaer/?eid=ARAee-wHOKqbBUN7MW7swTAypt5EMKQ4QvUT-EGGRrblITC7UsOAnMaXhsVXG2FVyYE7x55ztAsDIuf4
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       In 2019 heeft Stichting Dolidi Ndano het weeshuis van Yayasan  

       Yahya al geholpen met het sponsoren van nieuwe bed matrassen voor  

       de 17 kinderen die in dit opvanghuis wonen. Het bestaan van Yahya is  

       grotendeels afhankelijk van overheidssteun en donaties uit de  

       gemeenschap. Ondanks vele aanvragen bij de overheid krijgen ze  

       nauwelijks financiële steun. Stichting Dolidi Ndano heeft als doelstelling 

       om kansarme kinderen in de regio te helpen en wij vinden het onze  

       plicht om Yahya te helpen als er zich mogelijkheden aanbieden. Door  

       de geweldige donatie van Justblue Design hebben wij gevraagd om een 

       deel van hun donatie af te staan voor de renovatie van hun (in 2015)  

       afgebrande toko (winkel/garage). Deze toko was een vaste bron van                        

       inkomsten om hun kinderen een goede opvang te kunnen bieden.         

In de toko worden kleine reparaties en onderhoud aan motoren/scooters gedaan en onderdelen verkocht. De gemeenschap steunt 

het project dan door hun de klandizie te gunnen. De toko ligt ook aan de Jalan Trans Sulawesi, de hoofdweg van noord naar zuid.     

De oudere kinderen van het project, die de senior highschool hebben afgerond runnen dan de toko. Yahya heeft geen financiële 

mogelijkheden om deze kinderen door te laten studeren. Op 10 februari is onze vaste bouwploeg met Jekson, Sem en Stanly 

begonnen aan de renovatie. De bouw zal rond 1 april klaar zijn. Wij hopen dat er voldoende budget over blijft om de toko                         

met een compressor en gereedschappen in te kunnen richten. Maar misschien dat daarvoor er nog een sponsor zich aanmeldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

              

Foto boven; Ibu & Bapak Yahya (rechts) 

met een deel van hun 17 kinderen.             

Foto links; de muren worden gesloopt.              

Foto midden; Jekson is bezig met het 

maken van de stenen.                                       

Foto rechts; Sem en Stanly aan het 

metselen. 

Groepsfoto van de 23 kinderen in het opvanghuis + student Agnes (8 maart 2020) Laatste nieuwsflitsen 

 De muren van de renovatie bij 

Yahya zijn zover klaar. Maandag 9 

maart gaat de bouwploeg aan het 

dak beginnen. 

 Van 25 maart tot 25 mei zal Djura 

Broijl haar werk als vrijwilliger op 

Dolidi komen verrichten.                             

De kinderen kijken ernaar uit! 

 Gideon gaat 2 maanden (mei en 

juni) praktijk doen voor zijn studie 

maritiem. Hij kont dan op een schip 

te werken op de grote vaart. 

 Dodi komt in apil naar Tentena om 

voor zijn afstudeeropdracht een 

scriptie onderzoek te doen. 

Uiteraard wordt dan zijn 

verblijfsadres Dolidi. 
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    Waarom  reorganiseren?                                                                                                                                    

Stichting Dolidi Ndano geeft al ruim 10 jaar kansarme kinderen in Centraal Sulawesi weer een 

kans op een goede toekomst. Dat doen wij met groot succes! Er is een mooi project ontstaan door 

de steun van vele vrijwilligers en sponsors. Om de continuïteit van het project te waarborgen voor 

een lange toekomst, moeten wij de uitvoerende organisatie in op Dolidi gaan veranderen en 

verbeteren. Centraal daarin staat de functie die Eef op dit moment bekleed. Als oprichter, 

voorzitter en projectleider, worden de uitvoerende taken gezien zijn gezondheid en leeftijd hem 

te veel. Een stap terug doen is voor hem noodzakelijk! Daarnaast botst het nog wel eens met 

diverse instanties van de Indonesische overheid door onze cultuur verschillen in denken en doen. 

Dit stagneert soms de uitvoerende processen. Een lokale verantwoordelijke, gerespecteerde en 

kundige manager gaat het totale proces verbeteren en vereenvoudigen. In het schema ziet u de 

nieuwe organisatie waarin Dodi de nieuwe projectmanager wordt. Eef blijft op Dolidi wonen als 

toezichthouder en adviseur. Uiteraard bepaalt het bestuur van Stichting Dolidi Ndano het beleid 

en waakt over de financiën. Dodi zal regelmatig de voortgang van het project gaan rapporteren.   

Om hem goed in te werken en het leerproces te bevorderen zal Dodi in september met Eef mee 

naar Nederland komen voor verdere kennismaking en het cultuurverschil beter te leren begrijpen. 

Uiteraard worden deze kosten door Eef betaald en komen niet ten laste van de Stichting.                                                   

Reactie van Dodi na de aanvaarding van ons voorstel (vertaald);                                                               

Mijn motivatie: ik wil innovaties ontwikkelen uit de studies die ik via 

sociale diensten krijg bij Stichting Dolidi Ndano.  Het leiding geven aan het 

personeel van het opvanghuis moet ik gaan leren en ervaren, omdat ik 

voel dat de kennis die ik krijg tevergeefs zal zijn als ik het niet in het leven 

van mensen kan gaan oefenen.  Ik verwacht dat we met teamwerk het 

samen goed gaan doen. Ik ben vereerd en blij dat ik deze kans heb 

gekregen en kijk uit naar de samenwerking met mijn mentor Opa Eef.        

Ik dank iedereen voor het vertrouwen in mij, ik ga mijn best doen! 

Grote Lijnen Implementatieplan 

Jan/feb.   Plannen maken en   

 presenteren                          

Mrt/apr.  Onderkomen ontwerp &                        

 start bouwen huis         

Mei/jun.  Aanpassen kantoor  

 Kennismaking .      

Jul/aug.   Start opleidingstraject      

 Strategie & ontwikkeling  

Sep/okt.  Bezoek Nederland         

 Werkmethode bepalen   

Nov/dec.  Analyse,                     

  Externe  contacten   

  beleidsvorming 

1 Januari 2021                        

Implementatie!                                             

Eef gaat vissen! 
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Foto’s gemaakt door de kinderen 
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Foto’s gemaakt door de kinderen 


