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

Zoals gewoonlijk houden wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte over de voortgang van 
het project en hoe het de kinderen vergaat. Nog steeds wordt het project geweldig 
financieel gesteund door donateurs, sponsors en opbrengsten uit acties.  Ook krijgen wij 
veel medewerking van vele vrijwilligers die ook fysiek hun bijdrage leveren door het project 
te promoten en/of actie te voeren. Met de kinderen gaat het zeer goed, ze zijn gezond, 
voelen zich gelukkig, zijn actief in spelen en kunnen zich goed focussen op hun school en 
studie. 

Belangrijke steun krijgen wij ook van gasten die op het resort Dolidi Ndano verblijven en van 
bezoekers die spontaan of georganiseerd een rondleiding krijgen over het project. Deze 
mensen zien met eigen ogen hoe het project is georganiseerd en waarderen de manier 
waarop wij met onze kinderen omgaan en de goede harmonie binnen het Dolidi gezin weten 
te creëren. Altijd krijgen wij positieve en zelfs emotionele reacties van mensen die vinden 
dat wij goed bezig zijn en wat ons dan weer sterkt in onze opvattingen en werkwijze.   

Onze 3 doelstellingen staan dan ook nog steeds als een huis en is er nog steeds een goede 
en degelijke toekomst in het vooruitzicht voor al die kansarme kinderen die wij helpen. 

In de vorige editie van onze nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat op 16 december 2019 wij 
het 10-jarig bestaan van de oprichting vieren. Zoals de zaken er nu voor staan kunnen wij 
onze kliniek op deze dag gaan openen. De inschrijving is door de overheid goedgekeurd en   
in de komende periode krijgen wij enkele bezoekjes voor de accreditatie en waarna volgens 
onze verwachting de volledige vergunning wordt afgegeven. 

Veel aandacht wordt er in deze editie weer besteed aan onze studenten die geweldige 
prestaties leveren. Wij informeren u over ons nieuwe studentenhuis in Makassar en de 
kinderen schrijven hun eigen belevenissen en ervaringen.  

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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Mutaties 
Bij kinderen en staf in het opvanghuis 

Venti Lasani heeft op 16-jarige leeftijd het opvanghuis per 4 september 2019 verlaten.                                          
Na ruim 8 jaar in het opvanghuis te zijn geweest wilde ze graag haar eigen weg gaan volgen. Omdat deze weg 
niet paste binnen de regels van het opvanghuis, is in goed overleg, ervoor gekozen dat ze bij een tante (zuster 
van haar moeder) in haar geboorteomgeving gaat wonen. Daar gaat ze nu ook haar schoolopleiding aan de 
SMA senior highschool afmaken die nog 2 jaar duurt. Omdat ze de opleiding met goede resultaten doorloopt, 
hebben wij besloten haar financieel te blijven steunen met het sponsoren van schoolopleiding tot haar examen 
in juni 2021. Venti heeft een bedankbrief geschreven voor de opvang, liefde, zorg en alle inspanningen die de 
stichting aan haar heeft gegeven en heeft zich geëxcuseerd als zij ons heeft teleurgesteld. 

Rina Rompis heeft op 16-jarige leeftijd het opvanghuis per 6 juli 2019 verlaten.                                                   
Rina was als slachtoffer van de tsunami ramp op 28 september 2018 in het opvanghuis opgenomen. Na 9 
maanden op Dolidi te zijn geweest was haar familiesituatie na de ramp qua samenstelling en onderkomen 
dusdanig hersteld, dat Rina weer naar haar familie terug kon gaan. De tijd dat Rina in het opvanghuis is 
geweest was niet makkelijk voor de Dolidi familie door traumatische ervaringen die ze voorheen heeft 
opgelopen. Rina is bezig met een middelbare opleiding voor verpleegster. Haar totale levensonderhoud is nu 
weer voor rekening van haar familie. Wij wensen Rina heel veel succes en geluk in haar verdere leven. 

Jurni Lawio is op 10 juli 2019 als kansarm kind opgenomen in ons kinderopvanghuis.                                                   
Jurni is geboren op 5 november 2004 in het plaatsje Gintu in de Bada vallei. Haar leefomstandigheden 
en daardoor haar kansen in het leven waren dusdanig dat wij hebben besloten haar permanent op te 
nemen. Jurni is erg enthousiast en gelukkig binnen de Dolidi familie en heeft zich snel aangepast. Jurni 
gaat nu naar de SMP (junior high) school in Tentena en zit in klas 2. 

Delvon Toea is op 4 juli 2019 als kansarm kind opgenomen in ons kinderopvanghuis.                                                       
Delvon is geboren in het plaatsje Salindu  en is het jongere broertje van Meiske Toea, die sinds 1 juli 
2018 bij de Dolidi familie woont. Delvon heeft in Salindu eerst naar eigen wens de lagere SD-school 
doorlopen waar hij als kansarm kind gratis onderwijs genoot. Delvon gaat nu naar de SMP (junior high) 
school in Tentena en zit in klas 1. 

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.  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. 
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  Na 10 jaar van bouwen en verbouwen zijn al onze plannen gerealiseerd om kansarme kinderen optimaal in een goede en 
veilige omgeving te laten opgroeien. De kwaliteit en leefomstandigheden van het hele project zijn boven gemiddeld. 
Daarbij hebben wij rekening gehouden met de rechten en plichten van onze kinderen.  Alle voorzieningen aan grond en 
gebouwen zijn nu gereed en er zal de komende jaren alleen onderhoud aan gedaan moeten worden.                                                                                                                      
De rechten van het kind waar wij nu mede op het opvanghuis invulling aan kunnen geven zijn; 

 Recht op onderwijs door ons praktijk opleidingsgebouw en het onderwijs vrijwilligers beleid 
 Recht op gezond eten en drinken door onze goede hygiënische keukenvoorziening en eigen groentetuin 
 Recht op gezondheidszorg en hulp door onze medische doelstelling en eigen kliniek 
 Recht op vrije tijd om te doen waar je zin in hebt, daarvoor hebben wij een aula waar kinderen kunnen lezen, 

muziek maken, dansen, of relaxen. 
 Recht om te sporten, in teamverband op ons volleybalveld of tafeltennistafel, en individueel zoals zwemmen 
 Recht om te spelen door onze speeltuin of spelletjeshoek 
 Recht op bescherming door onze veilige gebouwen, bewaking en het niet fysiek straffen beleid 
 Daarnaast respecteren wij alle overige rechten van het kind als deze niet in onze regels zijn opgenomen                      

        De plichten van onze kinderen in het opvanghuis zijn;  
 Moeten de huisregels volgen 
 Moeten zich focussen in hun eigen toekomst 
 Moeten deelnemen aan het corvee en tuinonderhoud schema 
 Moeten hun eigen kamers en badkamer schoonhouden 
 Moeten in harmony samenleven binnen de Dolidi familie. 

Op de foto’s zijn enkele voorbeelden van 
rechten en plichten in beeld gebracht 
zoals die op Dolidi gelden.                                  
Onze doelstelling; “Leven in goede 
harmonie binnen de Dolidi familie” 
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In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat 4 kinderen het opvanghuis gaan verlaten om te gaan studeren. Dat zijn er uiteindelijk 
3 geworden. Tabitha is geslaagd voor haar toelatingsexamen op de STIK Stella Maris academie in Makassar voor haar medische studie 
verpleging. Utin is geslaagd voor haar toelatingsexamen op de STIEM Bongaya universiteit in Makassar voor haar studie accountancy. 
Gideon is geslaagd voor zijn toelatingsexamen op de Scheepvaart academie Barombong in Makassar voor zijn studie 
scheepvaarttechniek. Alfret is helaas afgewezen voor de academie Barombong waar hij voor schipper wil gaan studeren. Alfret heeft 
alle tests met goed gevolg doorlopen maar is op basis van zijn leeftijd (15 jaar) afgewezen omdat er meer aanmeldingen waren dan 
de opleiding kon plaatsen. Alfret mag het volgend jaar opnieuw proberen en wordt de kans groter omdat hij nu weet wat hem te 
wachten staat en weer een jaartje ouder is. Samen hebben wij afgesproken om hem ieder jaar weer aan te melden tot hij wordt 
aangenomen, hij kan het en dit is wat hij in zijn hart graag wil. Door de jaarlijkse in en uitstroom van studenten in het huis verwachten 
wij dat er gemiddeld 5 studenten in het huis verblijven. In 2020 zijn Titin en Opin klaar met hun studie en begint Ferdinan en Alfret. 

Wij hebben nu dus totaal 5 kinderen in Makassar aan het studeren. 
Deze stad hebben wij nu als voorkeur genomen omdat er vele 
universiteiten zijn en je daar bijna alle studies kan gaan doen. Voor ons 
betekent dit dat wij dan alles makkelijker kunnen gaan organiseren. Een 
van de problemen is dat wij altijd huisvesting moeten zoeken voor onze 
kinderen, dat kost veel geld. Dus zijn wij gaan zoeken naar een goede en 
goedkopere oplossing, en die hebben wij gevonden. Iets buiten de stad 
maar gezien de afstand naar de universiteit op een zeer gunstige locatie 
hebben wij op een door security bewaakt park een nieuwbouwhuis 
kunnen huren met een optie tot koop. In dit volledige nieuwe huis zitten 
2 slaapkamers, een woon/slaapkamer, een toilet/badkamer, een 
buitenkeuken en een tuin. Er kunnen dus makkelijk 6 kinderen slapen. 
De huur kosten voor dit huis zijn 20 miljoen Idr. per jaar (ongeveer € 
1200,-) Op het park is alleen voor de bewoners een sportveld en een 
zwembad aanwezig. De totale parkkosten zijn € 50,- per maand Dus 
voor € 150,- per maand hebben wij onderdak gevonden waar 6 kinderen 
kunnen verblijven. De foto’s spreken voor zich! 

Voor het vervoer naar de uni 
of andere activiteiten hebben 
de studenten 2 scooters van 
een privésponsor beschikbaar 
gekregen. Ondanks de 
verschillende colleges is het 
vervoer goed te organiseren. 
Alle studenten hebben 
inmiddels een bewijs om in 
Makassar te mogen rijden. 
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 Mijn naam is Mutiara (Tiara) Widiyanti Tosinde. Ik heb vanaf 2012 lange tijd op Dolidi 
gewoond. En nu studeer ik aan een particuliere universiteit in Midden-Java, de Satya 
Wacana Christian University, Salatiga. Nu zit ik in het tweede jaar van semester 1 van 
de rechtenfaculteit. Ik woon een jaar als student van de rechtenfaculteit in Salatiga en 
heb inmiddels veel kennis opgedaan, zowel op academisch als op niet-academisch 
gebied. Wat vrije tijd betreft, ik gebruik het om naar referenties te zoeken, omdat we 
elke dag de opdrachten van de docent nooit vergeten. Mijn doel was om te studeren 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, omdat ik een goede, neutrale studie rechten 
wilde doen, werkend volgens wet- en regelgeving. Mijn focus/concentratie die ik later 
zal kiezen, is hoogstwaarschijnlijk het "strafrecht", omdat we daar veel zaken leren en 
het proces van oplossing op basis van de vastgestelde wetten en bepalingen. 
Ik wil graag Opa Eef, de sponsoren, en het Dolidi Ndano stichting-bestuur dat van het 
begin tot nu, mijn behoeften heeft ondersteund en vervuld, hartelijk bedanken. 
Voorlopig heb ik niet alle vriendelijkheid van jullie kunnen terugbetalen. Dus een kort 
woord van mij, en dan zeg ik veel dank. God zegene u. Met liefde: Tiara. 

Agnes; Ik woon op de Sanquan Medical 
Collage van Xinxiang Medical University, 
Mijn ervaring tijdens de universiteit is dat 
ik veel nieuwe dingen heb gekregen, 
bijvoorbeeld toen ik in de klas Engels en 
Mandarijn leerde gebruiken, hoe ik omga 
met mensen die vreemde talen spreken. 
Het eerste jaar van de universiteit heb ik 
naast 5 dagen college voor de taal en 
medische studie, 2 dagen vrij en sporten 
op zaterdag en zondag. Het strakke 
schema sluit aan op onze talenten in 
sporten zoals badminton, volleybal. We 
hadden ook in het eerste studiejaar 
karate-lessen (shaolin en taichi), en ik was 
ook erg blij met mijn prestaties in het 
eerste jaar door zeer goede resultaten te 
halen voor semester 1 en 2. Ik hen nu 
ervaring met het eten van noedels met 
eetstokjes, en we hebben ook geleerd 
hoe we elke ochtend alleen ontbijtbrood 
kunnen eten, maar dit is niet alles dat ons 
interesseert in het leven in het buitenland 
(China). We hebben ook verschillende 
Chinese festivals ervaren en we nemen   
deel aan kunst zoals het doneren van 
Indonesische liedjes. Een zeer 
gedenkwaardige ervaring was toen we 
voor het eerst met sneeuw speelden. Hoe 
koud het is tot -4, en hoewel het koud is, 
nodig ik nog steeds vrienden uit om in de 
sneeuw te spelen, dit is natuurlijk een 
onvergetelijke ervaring bij het maken van 
sneeuwmannen. Het doel van mijn studie 
is om mijn doelen als arts te bereiken en 
te ervaren hoe ik in het buitenland kan 
studeren. En voel hoe koud de sneeuw 
die normaal alleen nu op tv te zien is, kan 
worden vastgehouden. Aan het einde van 
het woord, vergeet ik niet om Opa Eef het 
bestuur en de sponsor(s) te bedanken die 
me hebben geholpen met de 
studiefinanciering Ik zal proberen mijn 
best te doen om iedereen trots te maken. 
Heel veel liefs, Agnes Salarupa. 

Ik (Opa Eef) schrijf even namens Gideon een stukje voor de nieuwsbrief.                                           
Gideon is namelijk als cadet begonnen aan zijn studie technicus op de scheepvaart 
academie Barombong en moet de 3 eerste maanden in Quarantaine doorbrengen. 
Geen contact met de buitenwereld dus. De familie heeft alleen de mogelijkheid op 
zondag tijdens/na de kerkdienst contact te hebben. Dat heb ik inmiddels 2 x gedaan en 
het gaat goed met Gideon, het is niet makkelijk en hij is behoorlijk afgevallen. Maar hij 
is gezond en heeft nu een enorme discipline en conditie gekregen. Op 7 november 
wordt hij senior en hebben wij op Barombong een party om dat te vieren. Dan krijgt 
hij ook zijn vrijheid terug en kan gewoon tijdens zijn vrije dagen/uren in ons nieuwe 
studentenhuis gaan relaxen. Zijn mobiele telefoon krijgt hij ook weer terug en hebben 
wij weer regelmatig contact. Op de Volgende pagina meer en wat foto’s van Gideon. 
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Gideon (vervolg);                                                              
De kerkdienst in het kleine kerkje op Barombong 
wordt op zondagmorgen bezocht door zo’n 40 
christelijke cadetten waarbij dan de familie ook 
welkom is. Gideon krijgt dan iedere zondag bezoek 
van Opin, Titin, Utin en Tabitha. Na de dienst 
verspreidt de familie altijd wat extra eten wat ze 
hebben meegenomen voor de Cadetten. Een 
welkome aanvulling op het eten van de academie en 
ze laten het zich dan ook goed smaken. De twee 
keer dat ik Gideon heb bezocht heb ik 100 gevulde 
zoete broodjes meegenomen die al zeer snel op 
waren. De reden van de quarantaine is omdat 
iedere cadet getest moet worden of ze de strenge 
opleiding aan kunnen.  Voor het uitvoeren van hun 
vak op zee is naast hun vakkennis veel discipline, 
stressbestendigheid en conditie nodig. Academie 
Barombong heeft een samenwerking met de 
Holland-Amerika lijn voor het invullen van 
vacatures. Wie weet wordt Gideon over een aantal                                              
jaar in Rotterdam gesignaleerd. 

Wij blijven studenten natuurlijk in alles 
begeleiden en helpen. Voor de 
communicatie gebruiken wij dan de 
WhatsApp of de Email. Zo blijven wij 
over en weer goed op de hoogte over 
de dagelijkse gang van zaken. Hiernaast 
zomaar even een voorbeeld over de 
wijze waarop wij communiceren.                                            
Met Tabitha gaat het overigens goed! 
Ze is blij met haar keuze en heeft het 
enorm naar haar zin op Stella Maris 
waar zij haar studie doet.                               
Utin heeft het ook geweldig naar haar 
zin op de universiteit STIEM Bongaya 
waar ze accountancy studeert.  
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Het is alweer een jaar geleden dat de bouw van onze kliniek gereed was. Sinds die 
tijd zijn wij bezig om alle vergunningen rond te krijgen voor het invoeren van ons 
medische zorg- en hulpprogramma voor kansarme kinderen. Vergunningstrekker 
daarvoor is de dienst gezondheidszorg Dinas Kesehatan. Die gaan daar logischerwijze 
zeer zorgvuldig mee om en wij hebben diverse keren de aanvraag moeten aanpassen 
en/of ontbrekende documenten toe moeten voegen. Uiteindelijk is het nu zover dat 
onze aanvraag volledig is en onze kliniek Sociaal als zodanig geregistreerd staat. (Zie 
document aan de rechterzijde). Daarmee zijn we er nog niet want er moet nog een 
volledige vergunning komen zodanig ingericht dat ook buitenlandse artsen met 
volledige toestemming hier hun vrijwilligerswerk mogen doen. Voor de lokale arts 
dr. Mardi is dat inmiddels geregeld. De hele uitvoering van de gezondheidszorg in 
onze kliniek valt dan ook onder auspiciën van dr. Mardi. Binnenkort krijgt de kliniek 
een bezoek van mensen die de accreditatie verzorgen, die kijken dus of alles 
organisatorisch en praktisch aan de eisen voldoet. Ze kijken dan naar de 
boekhouding, het instrumentarium, de middelen, de hygiëne, de toegankelijkheid en 
de inrichting van het gebouw. Daarbij wordt de kwaliteit van werkplek, patiënten 
behandeling en opname ook beoordeeld. Na de accreditatie wordt er dan een 
vergunning verleend en uitgeschreven waarna we kunnen starten. De verwachting is 
dat wij aan alle eisen ruimschoots voldoen! En dat de vergunning verleend gaat 
worden. Helaas durven wij nog geen uitspraak te doen wanneer dat precies zal zijn.  

De afgelopen 6 maanden is er eigenlijk weinig 
schokkends te vertellen. Natuurlijk hebben wij 
regelmatig met een griepje, kleine verwonding en/of 
een luizen epidemie die ze op school oplopen te 
maken. Maar in de regel zijn al onze kinderen 
kerngezond en vol energie!                                                                   
Arlen Lagi is nog wel herstellende van een 
oorprobleem hij heeft een gat in zijn trommelvlies en 
is daarvoor behandeld in het Siloam ziekenhuis 
Makassar. Op de onderstaande foto is het gat goed te 
zien. Door een antibiotica behandeling is het euvel 
echter goed aan het genezen. Voorlopig mag Arlen 
echter nog niet zwemmen en hopelijk mag dat na de 
volgende controle wel weer. In ieder geval is Arlen blij 
dat de pijn weg is en hij beter hoort. 

Enkele van onze studenten zoals 
Tiara (foto), Agnes en Tabitha, 
hebben zich aangemeld als 
bloeddonor. Dit natuurlijk uit 
humanitaire overweging en ze de 
leeftijd ervoor hebben. Wij hopen 
dat anderen hen zullen volgen.       
     TOP-meisjes! 

Bloed doneren 
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Vier dames uit Bern Zwitserland, Kathrin Ellenberger, 
Christine Roth, Regula Burkl en Rosmarie Ellenberger, 
hebben een reis door Sulawesi gedaan. Een onderdeel van 
die reis was een verblijf op ons Resort en een bezoek aan 
het opvanghuis. Omdat ze vele mooie foto’s gemaakt 
hebben is er besloten een fotoavond te organiseren over 
de door hen gemaakte plaatjes. Aan de bezoekers is steun 
gevraagd door te doneren aan Stichting Dolidi Ndano.      
De donaties die door hun                                                                       
actie op onze rekening zijn                                                                     
bijgeschreven kwam op het                                                                            
totaal uit van;  € 1.686,14                                                                                              
Wat een geweldig bedrag!                                                                                                
We hebben dat bedrag                                                                     
ingezet voor de aanschaf van                                                  
medische instrumenten voor                                                                  
onze kliniek  waarmee wij                                                                               
straks veel kansarme                                                                          
kinderen  kunnen helpen.                                                                           
Dames heel hartelijk bedankt!                                                                                                             

  

 

 

Hallo !                                                                                                                   
Wij zijn Eveline, Marja en Ria                                                                                               

We lopen de Nijmeegse Vierdaagse voor een goed doel, de Stichting Dolidi Ndano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met bovenstaande tekst begon de flyer die Eveline Meester, Marja Mooten en Ria Spanbroek hebben gemaakt om daarmee aandacht 
en steun te vragen voor hun sportieve voornemen de 103de Nijmeegse 4-daagse te gaan lopen voor het goede doel. Het is niet alleen 
die 4 dagen lang een prestatie neer te zetten, om zo’n evenement tot een goed einde te brengen moet je dit goed voorbereiden door 
veel te trainen. Als je dit niet doet dan red je het niet, dat blijkt wel uit de cijfers, 47.236 lopers zijn er gestart en 41.235 hebben de 
vierdaagse uitgelopen. Uiteindelijk is de missie door onze drie kanjers volbracht! Op vrijdag werd het 4-daagse kruisje uitgereikt en is 
er veel steun ontvangen en gedoneerd voor ons goede doel. Totaal maar liefst € 4.994,50 Stichting Dolidi Ndano is daar erg blij mee 
omdat wij hier heel veel kinderen mee kunnen helpen. Volgens wens van Eveline, Marja en Ria, komt het bedrag te goede van het 
studiefonds. Lieve dames, heel veel respect voor jullie actie en prestatie en mede namens de kinderen van Dolidi, HARTELIJK DANK! 

Voor: Stichting Dolidi Ndano                             
Van:   Eveline, Marja en Ria € 4994,50 

Jeanne Quik-Vissers en Jan Quik uit Roosendaal hebben ter ere van 
Jeanne haar 70ste verjaardag een klein feestje georganiseerd. Jeanne 
en Jan zijn in het verleden gast op het resort Dolidi Ndano geweest 
en hebben daar kennis gemaakt met het project. Sindsdien heeft 
ons project regelmatig hun steun ontvangen. Dit feestje was voor 
hen aanleiding om naast de familie ook weer aan anderen te denken 
en hebben een donatie overgemaakt. Zoals ze met hun eigen mooie 
woorden hebben omschreven; “We hebben er een goed gevoel bij 
om jullie mee te laten genieten. Daarom hebben we € 200,- 
overgemaakt op jullie rekening. Maak er goed gebruik van” 
                                                                                                                                                                  
Op de foto, Jeanne en                                                                                               
Jan tijdens hun feestje                                                                                           
met de kleinkinderen.                                                                                                
Hartelijk dank dat jullie                                                                                    
daarbij ook aan andere                                                                                     
kinderen denken.                                                                                                  
Wij  gaan de donatie                                                                                       
reserveren voor een                                                                                          
kerstfeestje met de                                                                                                        
kinderen, dat lijkt ons                                                                                                                                                                       
wel gepast en sluit goed  aan op jullie goede gevoel! 
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Verslag in de nieuwsbrief van de Edese Golf Club Papendal door Marjon Nahuijsen.  
Bij tropische temperaturen werd zaterdag 24 augustus het benefiet golftoernooi “Golfen voor een Prikje” gehouden op de Edese GC 
Papendal. Om 12:00 uur werden de 52 deelnemers op het zonovergoten terras ontvangen met koffie en Twentse krentenwegge.  Esther 
Braakhuis en Ria Spanbroek hielden een bevlogen presentatie over de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting Dolidi Ndano. 
Voorzien van water, appels en andere lekkernijen gingen we onze mooie baan in. In flights van 4 speelden we Mexican scramble. Tegen 
18.00 uur kwamen de eerste spelers bezweet en voldaan binnen.  Onderweg gesterkt door een haring met corenwijn. Voor deze wedstrijd 
waren door diverse sponsoren (o.a.Jumbo Golf, Tax Wijn en Henri Bloem) prijzen ter beschikking gesteld. De eerste prijs werd gewonnen 
door een mannenflight van Golfclub Welderen met als captain Hans den Hartog. De tweede prijs was voor het team van Linda en Ruud 
van Wuijckhuise, Marjan Wanschers en Marijke Tolsma. Bert en Ellen van den Acker en de dames Ine Jeukens en Ted Klein Lankhorst 
verdienden de derde prijs. Er waren ook verschillende funprijzen o.a. de longest voor Marijke Tolsma en Hans den Hartog. Na een 
verkwikkende douche sprak onze voorzitter Bert van den Acker zijn bewondering uit voor de werkzaamheden van de Stichting Dolidi 
Ndano. We genoten van een heerlijk Indonesisch buffet. Tijdens het diner werden een aantal kavels geveild door veilingmeester Rob 
Goossen.  Een voucher voor een 5-daags verblijf op het resort van Dolidi Ndano op Sulawesi werd geveild. Vervolgens vouchers voor 7-
daags verblijf in chalet la Bûche in Hte Nendaz, een rondvlucht in een Csezna vanaf vliegveld Twente en greenfees voor de Hooge Graven 
in Ommen. De netto-opbrengst van het benefietgolftoernooi is hiermee op ruim 5000 euro gekomen! Dit is een fantastisch resultaat voor 
de Stichting Dolidi Ndano. Namens de Stichting Dolidi Ndano wil ik iedereen die deze dag op enigerlei wijze heeft mogelijk gemaakt heel 
hartelijk danken voor de bijdrage. In november zal ik het project gaan bezoeken en verslag uitbrengen hoe het vaccinatieprogramma voor 
de kansarme kinderen op Sulawesi vorm heeft gekregen.  Terima Kasih! Dank jullie wel! 
 

 

 

 

 

 

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief als aankondiging heeft kunnen lezen heeft het door 
Marjon Nahuijsen georganiseerde benefiet golftoernooi plaatsgevonden. Onze 
bestuursleden Esther en Ria waren daarbij aanwezig en hebben hun uiterste best 
gedaan om ons goede doel te promoten door een presentatie te geven, informatie te 
verstrekken en hand en span diensten te verlenen. Na een tijdje was het resultaat 
zichtbaar op onze rekening. Netto-opbrengst € 5.250,-  Met dit bedrag kunnen we 
een vaccinatieprogramma gaan opstarten en gaan inplannen zodra de kliniek 
vergunning binnen is. Saignant detail van de veiling die dag, is dat Marjon een 
vakantieverblijf op ons resort heeft gekocht en wij binnenkort op Dolidi al plannen 
kunnen gaan maken. Onderaan deze pagina vindt u een verslag van deze mooie dag! 

Basisschool Marang uit Angeren heeft voor haar sponsorloop 2019, Stichting 
Dolidi Ndano uitgekozen als het goede doel waar de opbrengst naar toe gaat. 
Maar liefst € 1.553,60 hebben de kinderen bij elkaar gelopen. Een bedrag 
wat wij gaan besteden/reserveren voor het studiefonds, met name voor de 
schoolopleidingen van onze jongste kinderen die naar de basisschool 
(Sekolah SD in Indonesie) gaan. Als extraatje mochten wij ook nog eens een 
bedrag van € 56,05 ontvangen, ingezameld door Maren en Nanna die 
cupcakes gemaakt en verkocht hebben. Kinderen en staf van basisschool 
Marang, namens alle kinderen van Dolidi heel hartelijk bedankt! 
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Djura Broijl uit Gorssel Nederland 
komt in Maart 2020 twee maanden 
vrijwilligerswerk op Dolidi doen. Djura 
(op de foto midden) gaat Engelse les 
onderwijzen en de kinderen 
begeleiden in sport en spel. Wij kijken 
uit naar haar komst en hulp. 

In Juli 2019 zijn onze SD (basisschool) en SMP (junior high) voor een cultureel reisje 2 
dagen naar de Bada vallei geweest. Bada ligt op 60 km afstand van Tentena en is 3 uur 
rijden. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met andere culturen en 
tradities op het eiland Sulawesi. Jurni, een van onze nieuwe kinderen kwam uit het 
plaatsje Gintu in de Bada vallei. Voor ons een goed moment om het reisje te organiseren 
en haar op te halen met het grootste gedeelte van haar nieuwe broertjes en zusjes. Bij 
toeristen staat de Bada vallei bekend om haar beroemde megalieten. (Foto boven rechts) 

Na bijna een jaar van knippen en naaien is de nieuwe traditionele      
“ Pamona” kleding voor onze kinderen klaar. De kleding is op maat 
gemaakt en dankzij hulp van lokale naaisters tegen lage kosten 
geleverd. De kinderen gebruiken de kleding voor hun uitvoeringen in 
zang en dans tijdens evenementen en/of bijzondere gelegenheden.  

Dodi is naast zijn studie bezig om 
vrijwilligerswerk te doen bij een 
organisatie die kansarme kinderen 
op Java helpt. Dit past ook binnen 
zijn studie Politiek waarin hij 
mogelijk voor sociaal werk gaat 
kiezen……wie weet! 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al 
gemeld dat wij Yayasan (stichting) Yahya 
in Tentena gaan ondersteunen als onze 
financiën dat toelaat. Tenslotte hebben 
wij hetzelfde doel. Op de foto overhandigd 
Eef de 17 nieuwe matrassen voor hun 17 
kinderen die ze onderdak bieden. 

Opa Eef is verhuisd van het resort naar het opvanghuis om 
dichter bij de kinderen te zijn, Dat was een lang gekoesterde 
wens van Opa en de kinderen. Het maakt het allemaal ook 
zoveel makkelijker om leiding te geven. Het nieuwe huis is 
door Eef zelfontworpen en uit eigen zak betaald. 

De meisjes op Dolidi hebben een nieuwe 
badkamer in hun slaapgebouw gekregen. 
De meisjes zijn er erg blij mee en hebben 
ook veel meer privacy gekregen. 



Page 11 of 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto’s gemaakt door de kinderen 
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Foto’s gemaakt door de kinderen 


