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

In deze nieuwe editie vertellen we u over de voortgang van het project tijdens de COVID-19 

pandemie periode. Het corona virus heeft wel degelijk zijn invloed gehad op het totale 

project van Stichting Dolidi Ndano. Zowel in positieve, als iets minder als negatieve zin.  

Al 7 maanden lang worden de quarantaine regels in het opvanghuis toegepast. De kinderen 

van het opvanghuis zijn in deze periode niet van het terrein afgeweest. Alleen noodzakelijke 

bezoeken worden op ons terrein toegestaan en uitsluitend als aan onze strenge 

voorwaarden en veiligheidsmaatregelen voldaan wordt. Voor de noodzakelijke 

boodschappen, activiteiten en/of contacten buiten ons terrein is een selecte groep 

stafleden aangewezen die na hun terugkeer van werkzaamheden buiten ons terrein altijd 

onze corona regels in acht nemen. 

Daarmee hebben wij een zeer veilige thuishaven gecreëerd voor onze Dolidi familie. 

Natuurlijk missen onze kinderen hun school- vrienden en vriendinnen maar al onze 

kinderen zien het belang van de preventieve maatregelen in en iedereen is zeer 

gemotiveerd om respectvol en in een goede harmonie samen te leven. Omdat alle kinderen 

(inclusief onze studenten) thuis waren was het de kans om extra aandacht te schenken aan 

de opvoeding van de kinderen. Iedere maand hebben wij een onderwerp behandeld en 

gediscussieerd over onder andere verliefdheid, corruptie, rechten, plichten, millieu en 

ethiek. 

Onze stichting doelstellingen en plannen voor dit jaar zijn natuurlijk volledig door de crisis 

overhoopgehaald, veel plannen voor hulp aan kansarme kinderen buiten Dolidi, zoals het 

medisch hulpprogramma, moesten geannuleerd worden. Daarnaast hebben wij ook nog 

eens minder inkomsten uit donaties en meer uitgaven door het evacueren van onze 

studenten. 

Toch zijn wij er bijzonder trots op dat wij tot nu toe de hele crisis goed in de hand hebben 

en er voorlopig nog geen drastische maatregelen genomen moeten worden. Wij hopen dan 

ook dat wij u middels deze nieuwsbrief ervan kunnen overtuigen dat de wijzigingen die wij 

hebben doorgevoerd, in het belang zijn van het welzijn van onze kinderen en het project.  

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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Sinds eind maart 2020 zijn de corona maatregelen in Indonesië van toepassing en heeft de overheid de                                                                                                                                                                                                              

scholen en universiteiten gesloten. De kinderen en de staf van het opvanghuis zijn daarna onmiddellijk  

in quarantaine gegaan en is voor het opvanghuis een volledige lock-down ingevoerd zoals wij al eerder 

in de extra editie van onze nieuwsbrief (april 2020)  over de corona maatregelen hebben aangegeven. 

Gelukkig hebben wij al onze studenten naar Dolidi kunnen halen om thuis in een veilige en geborgen 

omgeving de Corona virus periode te overbruggen.  Op onderstaande foto, alle 31 kinderen van onze 

grote familie. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Normaal gesproken heeft een quarantaineperiode veel impact op een familie maar op Dolidi valt dat erg mee!  Wij hebben veel 

ruimte op ons terrein voor het organiseren van diverse activiteiten in sport, spel, muziek, dans en hobby. Daarnaast is het opvanghuis 

direct gelegen aan het prachtige Posomeer waar de kinderen in kunnen zwemmen of vissen.                                                                                                                                               

Uit goede bron hebben wij inmiddels vernomen dat de maatregelen tegen het virus  per                                                                                                                  

provincie versoepeld mogen worden. Mogelijk gaan de scholen binnenkort weer open.                                                                                                                          

Ook zou er mogelijk in december een (getest) antivirus vaccin uit China vrijkomen en                                                                                                                               

heeft de regering er 100 miljoen besteld. De populatie in Indonesie is momenteel 268 miljoen. 

Financieel gezien is de impact door de corona natuurlijk wel groot. Wij ontvangen minder of geen, inkomsten van donaties uit acties, 

donaties van gasten op het resort en inkomsten uit de omzet van het resort. Dankzij het financieel adoptieplan en vaste sponsoren 

zijn wij echter nog voldoende financieel draagkrachtig tot het einde van dit jaar.  

Op de volgende pagina’s verslag over enkele bijzondere activiteiten,                                                                                                

over de voortgang van het studiefonds, over de voortgang van het                                                                                                      

medisch fonds en het financieel verslag met de huidige tussenbalans.  
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Vlotten bouwen  

(De teams) 

Vijf teams bestaande uit een stafmedewerker (Capten) en 6 of 7 kinderen, kregen de opdracht om in drie dagen een vlot te bouwen 

van basis materialen en zelf te verzamelen natuurlijke materialen uit de junggle. Het vlot moest sterk en snel genoeg zijn om de race 

tot een goed einde te brengen. Daarnaast was er voor de race op de vierde dag een beoordeling van een jury voor het beste vlot en 

de mooiste presentatie van de teams. De uitslag van de race en de jury werd de einduitslag. 
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Vlotten race  

Op de wedstrijd dag werd er hard gewerkt, fanatiek gestreden en vooral veel gelachen! De wedstrijd opdracht was dat het team via 

een parcours hun prins/princes moesten redden en aan vaste wal moesten brengen. Daarnaast werden de vlotten en de teams 

tijdens de parade beoordeeld door de juryleden mm Ayu, mm Olive en Opa Eef. Uiteindelijk zijn door het samenvoegen van alle 

punten de prijzen verdeeld.  De einduitslag was; 1) team Gurita. 2) team  Titanic. 3) Team Jukung. De teams Viking en Popaye zijn op 

een gedeelde 4e plaats geeindigd. 

De 
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De “HUT” verjaardagen dag  

Op 3 Juni 2020 hebben wij voor de eerste keer in ons bestaan van het opvanghuis, een verjaardagen-dag van- en voor onze kinderen 

georganiseerd.  In Indonesië wordt doorgaans aan een verjaardag niet veel aandacht geschonken zoals dat in de westerse wereld wel 

gebeurt. Wij hebben de verjaardag viering (Hari Ulang Tahun) traditie op Dolidi willen doorbreken door 1x per jaar een feestdag te 

organiseren voor alle kinderen. Een individuele verjaardag vieren met dertig kinderen is bijna onmogelijk en daarom hebben wij 

besloten om dit 1x per jaar te doen in de schoolvakantie tijd. 
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In de HUT individuele tienkamp competitie werd er 

hard gestreden om de Dolidi kampioen 2020 te 

worden in sport en spel. Ieder kind kreeg op leeftijd 

een handicap mee in punten zodat iedereen 

evenveel kans had voor de hoogste eer.  

Hoogtepunt was de buikglijbaan, een onderdeel 

waar bonuspunten te verdienen vielen  voor de 

moedigsten.                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                     

Uiteindelijk bleek  Delvon de                               

meeste  punten te hebben en                                        

was daarmee de winnaar! 

De “HUT” individuele tienkamp  
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De kinderen op Dolidi hebben allemaal een passie 

voor muziek maken en zingen. Om de kinderen meer 

mogelijkheden te geven om hun talenten te 

ontwikkelen hebben wij mede dankzij de donatie 

van Delio (zie nieuwsbrief 17) een muziekstudio 

kunnen inrichten met instrumenten en apparatuur. 

Door ons techniek gebouw wat aan te passen is het 

gelukt om een muziekstudio te bouwen met een 

goede akoestiek. Onder de bezielende begeleiding 

van Pria, die volgend jaar muziek gaat studeren, 

kunnen al onze kinderen hun passie voor muziek nu 

uitoefenen. Zelfs de kleinste kinderen kunnen zich 

uitleven met  een karaoke installatie.  Indien wij een 

sponsor kunnen vinden of budget kunnen vrijmaken, 

willen wij nog een computer met bijbehorende 

software gaan aanschaffen waardoor onze kinderen 

hun muzikale creaties op YouTube kunnen plaatsen.   

                        Fiets- en scooter rijlessen op Dolidi                                                                                                                                                

Op Dolidi is een parcours uitgezet waar al onze kinderen kunnen 

leren fietsen op de twee mountain bikes die Opa Eef, Esther en 

Rob daarvoor beschikbaar hebben gesteld. (foto rechts onder) 

Een goede voorbereiding  voor de scooter rijlessen die de 

kinderen van ons krijgen als ze 16 jaar zijn geworden en (op de 

scooter) naar de senior highschool gaan. Dit jaar krijgen Cindy 

(foto links onder), Jurni en Olivia  hun rijlessen van onze staf 

medewerkers. 

                     Onderhoud opvanghuis                      
Tijdens de quarantaine in de corona tijd hebben 

de kinderen hun steentje bijgedragen in de 

onderhouds werkzaamheden aan het opvanghuis. 

Vol enthousiasme hebben ze geschilderd, 

getimmerd en hun eigen creaties gebouwd om het 

opvanghuis nog mooier en beter te maken dan dat 

het als was.(foto’s boven) 

Muziekstudio op Dolidi 
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    Wat voor een sport is Sepak takraw? 

Sepak takraw is een eeuwen oude sport uit Thailand. Erg populair 

bij de Indonesische (vooral lokale en traditionele) bevolking. De 

sport wordt hoofdzakelijk gespeeld door mannen en is dus ook erg 

in trek bij onze jongens op Dolidi.  Het spel lijkt op voetvolleybal.  

Je speelt als team van 2 – 4 spelers tegen elkaar en mag de bal 

alleen met de voet voor jezelf, naar je medespeler of over het net 

spelen. De bal is traditioneel van Rotan                                                                         

of tegenwoordig van kunststof. Soms                                                              

wordt de sport ook wel kung-fu voetbal                                                           

genoemd omdat de smash er meestal                                                         

spectaculair er uit ziet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nieuwe zwemkleding;                                                                                                                                                                                               

De kinderen hebben allemaal nieuwe zwemkleding ontvangen. Traditioneel  gezien zwemmen kinderen in normale kleding wat het 

zwemmen lastig en zwaar kan maken gezien de hoeveelheid die ze dan aanhebben. Voor hun eigen veiligheid hebben wij deze 

zwemkleding  nu aangeschaft. In het begin was het even wennen maar inmiddels hebben ze het voordeel ervaren en zijn ze erg blij 

met hun zwemkleding. 

 Sportaccomedatie;                       

De sportaccomedatie op Dolidi is 

weer verbeterd. Het volleybalveld 

is gerenoveerd (foto rechts) en 

een nieuw (combinatie) speelveld 

voor Badminton, Kubb  en Sepak 

takraw aangelegd. De velden zijn 

voorzien van goede lijnen en met 

speelzand, waarop blote voeten 

gespeeld kan worden. 

Ferdinal en Alfrtet zijn voorlopig niet toegelaten op hun 

aanmelding bij een universiteit voor hun studie. Met Ferdinal 

gaan we binnenkort  opnieuw bekijken waar hij het beste kan 

en wil gaan studeren. Maar dat zal zeker na de corona 

pandemie zijn. Alfret is weer afgewezen voor Barombong 

vanwege zijn jeugdige leeftijd. We hebben nu besloten dat hij 

de senior highschool SMA eerst gaat afmaken. (nog 2 jaar).  
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 Uni Stiem Bongaya.                                                                                                                                      

Titin is bezig met haar eindexamens en heeft haar                                                                                        

voorstel seminair succesvol afgerond. De laatste                                                                                      

opdracht voor haar is om een onderzoek te doen                                                                                            

bij het openbaaraccountantskantoor in Makassar.                                                                                           

Proficiat Titin en succes met het laatste gedeelte! 

Utin heeft haar 2e semester                                                                                                                                    

afgerond met een gemiddelde                                                                                          

score van 3.89 de hoogst                                                                                                                               

haalbare score is 3.93. Een                                                                                                                             

heel goede prestatie dus en                                                                                                                        

daarmee toont ze aan dat ze                                                                                                                                        

de goede keuze heeft gemaakt.                                                                                                             

Hiernaast haar cijferlijst                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

Opin heeft net als Titin ook haar examen voorstel                                                                                                                       

seminair succesvol afgerond en doet nu haar                                                                       

onderzoek bij  BEI (Bursa Efek Indonesia) . Daarna                                                                                   

moet Opin nog een scriptie examen doen  en is ze                                                                                            

ook klaar. Ook jij proficiat en succes met het                                                                  

laatste gedeelte!                                                                                                                      

Het gaat jullie zeker lukken!                                                                                                                    

   Wij zijn trots op jullie!                                                                                                                        
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  Onderwijs en studie op Dolidi tijdens de corona pandemie                                               

Nog steeds ontvangen onze kinderen van de lagere school (SD), Middelbare school 

(SMP), en hogere school (SMA) hun lessen op Dolidi. Voor onze SD kinderen Aura 

en Edu, halen wij regelmatig schoolopdrachten en begeleiden hen daarin. Indien 

het nodig en verantwoord is, komt er soms een onderwijzer om in onze aula les te 

geven. Bovenstaande geldt ook voor de SMP en SMA kinderen die daarnaast ook 

dagelijks on-line werken.                                                               

Sinds 12 augustus zijn de meeste studenten van ons weer naar hun studieplaats 

teruggekeerd. Daar is door enkele studenten om gevraagd omdat het makkelijker 

is om (naast hun on-line college) dichtbij de universiteit te zijn om opdrachten en 

hun examenstukken af te ronden. Bovendien is hun woonomgeving veilig tegen 

corona en lopen ze geen risiko mits ze zich aan de regels houden. Tiara is weer 

terug in Salatiga waar ze op haar kamer in quarantaine de on-line lessen volgt   

Tabitha volgt haar lessen van Stella Maris on-line (vanuit Green River View)                                                        

Alleen Agnes is nog op Dolidi aanwezig. Het is nog steeds door de lock-down niet 

mogelijk om naar China af te reizen. Omdat enkele landen met China een conflict 

hebben en veel bevriende internationale studenten daardoor niet meer in China 

mogen studeren, houden wij die situatie ook scherp in de gaten en zullen na de 

pandemiie gaan overwegen of het velig is om haar weer in China te laten 

studeren. Voorlopig blijft zij haar colleges on-line volgen. 

              

 

Eef met de studenten in Makassar 

Basisschool onderwijs op Dolidi 

Gideon weer  op de academie Barombong 
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Alle kinderen op Dolidi en onze studenten buiten Dolidi zijn gezond en energiek. Ook zijn er geen psychische klachten of stress bij de 

kinderen merkbaar ondanks dat ze lange tijd in quarantaine hebben moeten doorbrengen. Dat is weer het voordeel van een zeer 

grote familie. 

Door de Covid pandemie kunnen de plannen voor het vaccinatieprogramma voor de kansarme kinderen buiten Dolidi uiteraard ook 
niet doorgaan. We kunnen dit project alleen uitvoeren in samenwerking met lokale instanties, de overheid en de vrijwilligers uit 
Nederland. Het spreek vanzelf dat we dit diepgewortelde en door velen gedragen project, zullen voorzetten zodra het maar kan!  
 
Onze kliniek wordt momenteel alleen voor onze eigen behoeften gebruikt. Natuurlijk hadden enkele van onze kinderen wel eens te 

maken een gezondheidsprobleempje of verwonding die we zelf konden oplossen.   

Situatie COVID-19 in Indonesie 

Tot 7 Oktober 

Situatie COVID-19 in centraal Sulawesi 

Aantal positief getest;                     

320.564 

Aantal doden;                     

11.580 

 

Centraal Sulawesi 

Positief getest; 450 

Hersteld; 291  

Overleden; 17 
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Financiële verantwoording 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Tussenbalans & aanpassing begroting door COVID-19 

Liquide middelen  31 december 2019        1 september 2020 

Rekening courant  €   3.153,36  €   4.143,85                                                           

Rekening medisch fonds  €   5.000,00  €   3.000,0 

Rekening studiefonds  €   3.000,00  €   2.000,00                                                           

Reserves   € 11.153,36  €   9.143,85 

Staat van baten en lasten (na correctie) 

Baten tot 1 september 2020 Lasten tot 1 september 2020               

Donaties    € 43.400,66  Exploitatie   € 22.769,50 

                            Studiekosten  € 11.260,33  

    Medische kosten  €   3.406,64

    Onderhoud gebouwen  €      940,00

    Investering gebouwen €   6.564,70

            € 44.941,17

         

      

                             

Financieel adoptieplan  €  13.615,16                                                                                     

Donaties   €  29.785,50                  

Bijdrage Resort Dolidi Ndano €            0,00          

Bijdrage Indonesische overheid €            0,00 

Totaal donaties tot 1 sept 2020 €  43.400,66

                                                          

Exploitatie begroting                 Begroting 1-1-‘20             

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   €   1.000,00   

    € 41.000,00  

Begroting baten                             

Financieel adoptieplan  € 17.000,00  

Donaties uit acties  € 25.000,00         

Donaties / Giften / Reserves € 25.000,00       

Bijdrages    €   3.000,00  

    € 70.000,00 

Tussenbalans 1 september 

2020 

Ontvangen donaties 2020                           

(voortgang tot 1 sept) 

Toelichting tussenbalans 

2018 Door de invloed van de COVID-19 pandemie komen er minder 

donaties binnen dan vooraf begroot. Daardoor hebben wij 

onze jaar einde verwachting bij moeten stellen zoals u op de 

begroting aanpassing  in het rood kan zien.                                                

Omdat enkele actie’s  niet door konden gaan en er dit jaar 

geen inkomsten zijn uit giften en/of bijdrages van gasten die op 

het resort verblijven, zijn de baten bijgesteld naar € 55.400,00 

De uitgaven bij de exploitatie hebben wij aan kunnen passen 

omdat de kinderen al 7 maanden in quarantaine op het 

opvanghuis zijn en wij daardoor minder schoolkosten  en  

vervoerskosten hebben. 

De uitgaven bij de lasten hebben wij aan kunnen passen door 

minder geld te investeren in de gebouwen, minder medische 

kosten te hebben omdat het vaccinatie programme niet door 

kon gaan en de studenten minder kosten hebben door hun    

on-line colleges  

Samengevat, heeft het project tot 1 Januari nog geen financiele 

nood en is ondanks de corona de kwaliteit van al onze 

doelstellingen nog steeds gewaarborgd. 

Begroting aanpassing 2020 
AANPASSING              

€ 11.200,00                       

€   2.200,00      

€   4.800,00       

€   8.000,00       

€   1.200,00       

€      500,00       

€      500,00     

€ 28.400,00                                           

                    

€   1.000,00       

€   7.000,00       

€   5.000,00      

€ 13.000,00      

€   1.000,00     

€ 27.000,00          

          

€ 17.000,00    

€ 11.700,00   

€ 26.700,00    

€   0.000,00    

€ 55.400,00 
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Foto’s gemaakt door de kinderen 


