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

Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden.
Het is bijna een jaar geleden dat wij onze voorzorgsmaatregelen tegen de COVID-19
pandemie moesten invoeren en onze kinderen hun leven in quarantaine doorbrengen op
het terrein van het opvanghuis. Geen gemakkelijke opgave met 23 kinderen en 7 studenten,
maar wij zijn deze afgelopen periode zonder grote problemen doorgekomen.
Natuurlijk waren er wel eens wat irritaties en werden regels overtreden omdat de kinderen
hun school, hun vrienden en vrijheid missen. Maar door de kinderen intensief te begeleiden
en een uitgebreid activiteitenprogramma in te voeren, is het allemaal erg meegevallen.
Ook is er veel aandacht besteed aan school en studie. Onze stafleden begeleiden de
kinderen daarin en zorgen ervoor dat ze hun huiswerk dagelijks doen. De scholen verzorgen
hun lessen online. Dat heeft als resultaat gegeven dat al onze kinderen gemiddeld een ruime
voldoende hebben gescoord met hun kerst examens die op Dolidi zijn gedaan.
Onze studenten hebben hun online colleges 7 maanden lang op Dolidi gevolgd. Sinds
september studeren ze weer in hun eigen studieomgeving en volgen ze daar, de op
coronamaatregelen aangepaste, colleges.
Olvin Ratowo en Astin Mokeba zijn in december afgestudeerd voor hun studie
economie/accountant. Daar zijn wij erg trots op! Hun succesverhaal leest u onder andere op
de studiefonds pagina.
Zoals altijd proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de voortgang van
ons project middels deze nieuwsbrief waar in deze uitgave ook weer het financieel
jaarverslag is opgenomen.
Rest mij, mede namens het
bestuur U allen weer hartelijk
te danken voor uw steun!
Ik wens u veel leesplezier.

Fiscaal nummer: 8216.82.817
KvK nummer: 09211631

Eef van Koningsveld
voorzitter.
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Mutaties
Bij kinderen en staf in het opvanghuis
De 9-jarige Gabriel Joze Kapala is op 9 februari opgenomen in ons opvanghuis. Joze is aangemeld
door zijn moeder met hulp van de gemeenschap. Mama en haar familie hebben veel te lijden
gehad als slachtoffers van het Poso conflict in het jaar 2000. Ons onderzoek heeft uitgewezen
dat Joze als kansarm kind geen perspectief heeft op een goede toekomst en hebben hem
daarom opgenomen in ons opvanghuis. Joze kan nog niet lezen en schrijven. Omdat de scholen
nog gesloten zijn gaan wij hem daarom eerst op Dolidi voorbereiden op de SD lagere school.
Zoze

Olviana Ratowo en Astin Mokeba hebben het opvanghuis officieel verlaten omdat ze hun studie
hebben voltooid. Olviana woont nu tijdelijk bij haar broer in huis en is op zoek naar een baan. Astin
heeft inmiddels bij ons op Dolidi een baan aangeboden gekregen en heeft deze geaccepteerd.
Voor de stichting betekend dit weer….missie volbracht! (Meer hierover elders in deze nieuwsbrief)

Kansarme- en weeskinderen zullen er altijd blijven. Daarom wil Stichting Dolidi Ndano onze hulp voor deze kinderen zo lang mogelijk
blijven geven. Wij bezitten daar een prachtige accommodatie voor met vele mogelijkheden om onze doelstellingen te blijven
nastreven. Natuurlijk zijn wij afhankelijk van uw steun, sponsoring, donaties en financiële adoptie. Belangrijk is dan ook dat er een
energieke en harmonieuze organisatie aanwezig is die ook zonder grote problemen het wegvallen van mensen op kan vangen. In dit
kader hebben wij de organisatie in Indonesië moeten wijzigen en is de arbeidsovereenkomst met manager Adrianus Kalenke (pp Ika)
per 30 september 2021 beëindigd. Nieuw in de organisatie zijn 2 jonge mensen aangenomen. Seprianus Pereru heeft een
overeenkomst ondertekend voor de functie projectmanager ingaande 1 januari 2021 en Astin Mokeba heeft een overeenkomst
ondertekend voor de functie financieel manager ingaande 1 maart 2021.
Seprianus Pereru (Dodi) Na een jaar van voorbereiding is
Dodi nu aan zijn taak als projectmanager op Dolidi
begonnen. Zijn inzet, ideeën, zelfstandigheid en inzicht
geeft nieuwe impulsen en dit geeft ons veel vertrouwen
in een goede toekomst. Dodi zegt zelf erg blij te
zijn met zijn baan en hoopt op een lange en
vruchtbare samenwerking. Dodi is inmiddels
afgestudeerd maar zijn graduatie laat door de
corona nog op zich wachten.
Astin Mokeba Astin, die al vanaf het begin in ons
opvanghuis is, heeft een baan als financieel manager op
Dolidi geaccepteerd. Deze functie is nieuw maar zat al
langer in de pen. Wij hebben bewust gewacht met het
aanbod tot na haar studie. Ze zal aan haar functie op 1
maart beginnen en is momenteel in voorbereiding op haar
taak. Omdat Astin op Dolidi een onderkomen krijgt blijft
haar loon betaalbaar en ze is erg gelukkig met
de omstandigheid dat ze wat terug kan doen.
Ze heeft dan ook niet lang na hoeven denken.
Na de corona zal ze ook een deeltaak krijgen
om de financiën van het resort te gaan managen.

Bestuur stichting Dolidi
Ndano Nederland
5 vrijwilligers. Secretariaat
Esther Braakhuis

Studenten opvanghuis
4 studenten
per 1-8 ‘21
7 studenten

Advisering en coördinering
Indonesië
1 vrijwilliger
Eef van Koningsveld

Projectmanager opvanghuis
en medische zorg
1 betaalde kracht
Dodi Pereru

Financieel manager
administratie en budgettering
1 betaalde kracht
S.E. Astin Mokeba

Staf kinderopvanghuis
6 betaalde krachten
2 begeleiders/security
1 kok - 1 huishouding
1 oderhoud – 1 chauffeur

Kinderen opvanghuis
13 meisjes
10 jongens
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Financiële verantwoording
Jaarverslag 2020 stichting Dolidi Ndano

Balans 31 december 2020
Liquide middelen
Rekening courant
Rekening medisch fonds
Rekening studiefonds
Reserves

31 december 2019
€ 3.153,36
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 11.153,36

31 december 2020
€ 2.557,63
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 11.557,63

Staat van baten en lasten (na correctie)
Baten
Donaties € 66.640,46

Lasten
Exploitatie
Studiekosten
Medische kosten
Onderhoud gebouwen
Investering gebouwen
Resultaat

€ 29.008,00
€ 13.841,00
€ 2.875,00
€ 5.834,00
€ 10.562,00
€ 62.120,00
€ 4.520,46
€ 66.640,46

Ontvangen donaties 2020
Financieel adoptieplan
Donaties
Bijdrage Resort Dolidi Ndano
Bijdrage Indonesische overheid
Totaal donaties 2020

€ 18.625,00
€ 48.015,46
€
0,00
€
0,00
€ 66.640,46

Meerjarenoverzicht Baten/Lasten

met een positief saldo. Natuurlijk hebben wij de
bijdrage van het resort moeten missen omdat er
nauwelijks boekingen zijn geweest van gasten en
het niet mogelijk was om actie’s te organiseren.
Echter vele sponsors en/of donateurs hebben ons
project wat extra ondersteund en hebben hierdoor
niet extra hoeven te bezuinigen. Wij zijn dan ook
erg dankbaar en trots dat u onverminderd ons
project heeft ondersteund.
Begroting 2021; Mede door de resultaten van 2020,
is in de begroting voor 2021 rekening gehouden met
een lagere bijdrage van het resort en donatie’s uit
acties vanwege de nog steeds voortdurende corona
epedimie.

Begroting 2021
Exploitatie begroting
Voeding 28 kinderen + staf
Verzorging / kleding
Schoolkosten (junior-senior)
Salaris Staf (8 medewerkers)
Gas/Water/Licht
Schoolbus en scooters
Inventaris
Begroting lasten
Onderhoud grond & gebouwen
Investering gebouwen
Medische kosten
Studiekosten (universiteit)
Onvoorzien

100000
80000

Bedrag in Euro

Toelichting 2020
Balans 2020; Ondanks de COVID-19 epidimie
2018
hebben wij het financieel jaar toch kunnen afsluiten

60000
40000
20000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jaar
Baten

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

€ 11.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 11.000,00
€ 1.300,00
€
700,00
€
500,00
€ 32.000,00
€ 2.000,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 18.000,00
€ 1000,00
€ 33.000,00
€ 19.000,00
€ 6.000,00
€ 39.000,00
€ 1.000,00
€ 65.000,00

Toelichting op begroting 2021
Dekkingsplan
Financieel adoptieplan
Donaties uit acties
Donaties/giften
Bijdrage Resort Dolidi Ndano
Reserve voor studiefonds
Reserve voor medisch fonds

Baten
Bijz.
*
**
***
****
*****
*****

Begroot bedrag
€
19.000,00
€
6.000,00
€
30.000,00
€
1.000,00
€
4.500,00
€
4.500,00

Lasten
Begroot bedrag
€
18.000.00

Uitgaveplan
Studiefonds

Medisch fonds

€

5,000.00

Opvanghuis

€

32,000.00

Gebouwen en grond

€

10.000,00

Verdeling
Studiekosten
Huisvesting
Pers. verzorging
COVID-19 lasten
Ziektekosten
Kliniek kosten
Zorg kinderen
Vaste lasten
Scholing
Middelen
Nieuw kantoor

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Inrichting winkel
Onderhoud gebouwen €
€
Onderhoud terrein
Onvoorzien (schade)

Totaal

*

**

***
***

*****

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

€

65.000,00

Toelichting Baten
Totaal 70 financiële adoptanten sponseren
een maandelijks bedrag voor de opvang,
zorg en studie van een kind.
Dit zijn doelgerichte acties van het bestuur
en spontaan aangeboden acties van
mensen of instanties die ons project een
warm hart toedragen.
Dit zijn spontane giften 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 van onze spaarrekening

NAAM

M/J

SCHOOL

NATALIA ANGRAINI GOLONTALO
GLORIA IVONE PANGANDO
TALITHA PARIMO
OLIVIA BURU
LUDIA NATALIA ASRUL
VERONIKA TOSINDE
JERLIN BASIVIA
CINDY CLAUDIA POIKELU
MEISKE TOEA
NOVLISA TARIWI
AURA BURU
AULINA BURU
JURNI LAWIO
SEPRIAN ALTIJAN BINDAU
MARKUS MANGKALI

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
J
J

SMA
SMP
SD
SMP
SMP
SMP
SMP
SMP
SMP
SMP
SD
SD
SMP
SMA
SMA

Medisch fonds;

Opvanghuis;

Gebouwen en
grond;

NAAM
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5

65.000,00

1.000,00

€

1.000,00

€

65.000,00

Toelichting Lasten
Vijf van onze kinderen studeren momenteel aan een universiteit
of academie. In Juni doen 3 kinderen hun eindexamen op de
senior highschool en gaan daarna in Augustus/September
studeren aan een Universiteit/Academie. Het derde kwartaal van
dit jaar hebben we dan totaal 8 studerende kinderen.
De post COVID-19 lasten is opgevoerd vanwege de kosten die wij
maken voor de voorzorgsmaatregelen en de kosten voor de
Rapid tests die wij bij staf en kinderen laten doen als daar
aanleiding voor is.
Momenteel wonen er 24 kinderen in het opvanghuis (inclusief
student Agnes). De vaste lasten zijn dit jaar hoger door
uitbreiding van het personeel naar 8 betaalde stafmedewerkers.
De post “nieuw kantoor” is een nieuw te bouwen kantoor voor
Astin, onze nieuwe financieel manager. De post “inrichting
winkel” is voor aanschaf van een schappen wand voor producten
en een nieuwe koelkast voor producten.

Studiefonds;

GEBOREN
26/12/2003
19/10/2005
5/5/2008
29/12/2004
6/1/2006
1/2/2005
3/1/2007
13/7/2004
30/5/2005
20/11/2004
14/4/2010
7/3/2008
5/11/2004
14/9/2002
12/9/2003

€

Totaal

Bedrag
12.500,00
2.500,00
3.000,00
500,00
3.000,00
1.500,00
13.500,00
12.300,00
5.000,00
1.200,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00

ALFRET SALARUPA
FERDINAL BASIWIA
ARLEN CHRISTIAVAN LAGI
EDWARD EDWARDO ASRUL
FENDRI MAUGO
RIFELDO EPAFRAS BURU
DELVON TOEA
GABRIEL JOZE KAPALA

GIDEON PANGANDO
TISRI NGKEDO
TABITHA PARIMO
AGNES SILVANI SALARUPA
MUTIARA WIDIYANTI TOSINDE
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M/J

SCHOOL

GEBOREN

J
J
J
J
J
J
J
J

SMA
SMA
SMP
SD
SMP
SD
SMP
SD

23/7/2003
29/8/2000
30/8/2004
1/2/2009
15/2/2006
22/9/2006
10/12/2006
12/11/2011

J
M
M
M
M

UNI. MAKASSAR
UNI MAKASSAR
UNI MAKASSAR
UNI TIONGKOK
UNI SALATIGA

23/11/2000
26/12/2001
5/21/2001
20/04/1999
29/6/2000

Afkortingen
SD = Lagere school
SMP = Junior high school
SMA = Senior high school
SMK = Beroeps onderwijs
UNI = Universiteit

Groot onderhoud; In het 4e kwartaal van 2020 en de eerste 2 maanden van 2021, hebben wij groot onderhoud aan al onze gebouwen
gedaan. Aanleiding hiertoe was dat enkele staanders, die de dakconstructie dragen van onze 11 jaar oude Aula, aangetast waren door
insecten en daarom vervangen moesten worden. Ook de vloer moest vervangen worden omdat de tegels versleten en stuk waren
door intensief gebruik en aardbevingen. De voor- en zijkant van de Aula is nu voorzien van luiken waarmee wij bij harde wind en
regen de ruimte kunnen beschermen. Een grote wens van de kinderen was om een privé huiskamer te hebben waar ze konden
studeren en ontspannen. Daarom hebben wij tevens twee huiskamers met studiefaciliteiten gebouwd in onze Aula, een voor de
jongens en een voor de meisjes. (op het zwarte plavond van de foto wordt nog de cosmos geschilderd)
Na deze renovatie hebben we samen met de kinderen al onze gebouwen opgeknapt en verbeterd. Deze activiteiten waren dan ook
een mooie afleiding voor onze kinderen vanwege de corona maatregelen. Onder leiding van onze staf en bouwploeg is er naar
hartenlust getimmerd, geschilderd, gemetseld en gedecoreerd. De kinderen hebben hun slaapkamers naar eigen ontwerp zelf
geschilderd en ingericht. Daarnaast hebben ze voor hun slaapgebouw een siertuin gemaakt. Al met al zien de gebouwen er weer
netjes uit. Hieronder een fotoverslag van de werkzaamheden met de resultaten.
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Olviana Ratowo (Opin) en Astin Mokeba (Titin) zijn afgestudeerd aan Stiem Bongaya. Ze hebben
hun Bachelor Economie met studierichting financiële boekhouding overtuigend gehaald en hebben op 17 december 2020 hun
diploma-uitreiking gehad. Ze dragen nu de titel S.E. (Sarjana Ekonomi). Natuurlijk moest ik (Opa Eef) op deze bijzondere dag
aanwezig zijn en dat is ondanks de corona maatregelen uiteindelijk gelukt. Iedere student mocht 2 familieleden uitnodigen en voor
ons betekende dat Gideon, Tabitha en Veronika met Opa mee konden naar de diploma-uitreiking. Utin, die in het koor van Stiem
Bongaya zingt, moest optreden en was daar al aanwezig. De uitreiking was een indrukwekkende 2 uur durende happening. Na dit
officiële gebeuren zijn wij naar een hotel gegaan om deze dag feestelijk af te ronden. Hieronder een foto impressie van deze dag met
de toekomstplannen van Opin en Titin.

Na de diploma-uitreiking moesten de meisjes nog een paar
dagen wachten op wat officiele documenten en hadden wij in
Makassar mooi de tijd om over hun toekomstplannen te praten.
Beiden wilden het liefst een baan gaan zoeken in Centraal
Sulawesi. Dat was het moment dat ik over onze plannen heb
gesproken om de staf op Dolidi uit te breiden met de vacature
financieel manager. Titin reageerde gelijk enthousiast omdat
graag in de buurt van Dolidi wilde gaan werken. Ze heeft om
wat bedenktijd gevraagd om dit aanbod af te wegen en dit eerst
met haar familie en vriend Engo, waar ze een relatie mee heeft,
te gaan overleggen. Engo woont in Tentena en werkt regelmatig
in de bouwploeg voor Dolidi. Opin wilde graag naar haar broer
in het plaatsje Wayura om van daaruit verder naar een baan te
zoeken in de naaste omgeving. Haar voorkeur gaat uit naar een
baan bij een bank. Beide meisjes zijn eerst 3 weken op Dolidi
geweest. Opin is daarna naar haar broer verhuisd en Titin heeft
haar familie bezocht. Titin is inmiddels terug op Dolidi en heeft
ons aanbod aangenomen. Ze is gelijk aan de slag gegaan om
haar werk te gaan voorbereiden en begint dan officieel op 1
maart aan haar nieuwe baan. Ze is erg enthousiast mede omdat
ze graag wat terug wil doen voor het project en ze daarnaast op
Dolidi kan blijven wonen.
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Gideon is bezig met zijn praktijkopdracht van de scheepvaart
academie Barombong. Hij moest zelf op zoek gaan naar een
stageplek op een schip en is daarvoor op 15 januari afgereisd
naar Manado in het noorden van Sulawesi waar een grote
haven is. Hij heeft daar bij enkele rederijen gesolliciteerd en is
uiteindelijk bij een vrachtvervoerder aangenomen om daar zijn stage tot het
einde van dit jaar te volbrengen. Gideon studeert scheepvaarttechniek en vooral
het onderhoud als reparaties aan de motor ervaart hij als een geweldige ervaring.
Gideon bezit veel sociale vaardigheden dus zal een welkome aanwinst zijn aan
boord voor zijn collega’s. In ieder geval hebben ze hem nog niet gekielhaald!

De scholen zijn nog steeds gesloten en de kinderen volgen al hun lessen online en/of krijgen huiswerk die wij voor hun van de scholen
ophalen. De zelfstudie is in deze tijd zeer belangrijk en wij proberen ze daar zo goed als mogelijk in te begeleiden. Ook hebben wij
enkele middelen aangeschaft zoals extra laptops om de onlinestudie zo goed mogelijk te volgen. In december 2020 hebben de
kinderen voor hun kerstrapport de examens op Dolidi gedaan en het resultaat is geweldig! Iedereen heeft een ruim voldoende
gescoord en velen behoren tot de besten van de klas. Onze studenten volgen ook afstandsonderwijs. Agnes volgt de colleges van haar
universiteit in China online vanaf Dolidi en heeft voor haar semester examens geweldige cijfers gescoord. De overige studenten (Tiara,
Utin en Tabitha) volgen hun colleges aangepast en online in hun studieomgeving. Ook zij hebben voor hun examens prachtige cijfers
gescoord en liggen nog steeds op koers om hun studie goed te beëindigen. Wij zijn natuurlijk erg trots op al onze kinderen.
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Het afgelopen jaar stond voor wat betreft de medische zorg hoofdzakelijk in het teken van de COVID-19 pandemie en onze
voorzorgsmaatregelen daarin. Regelmatig is er bij staf en kinderen een Rapid test gedaan indien daar aanleiding voor was. Deze
testen zijn in eerste instantie gedaan in het ziekenhuis van de lokale gezondheidszorg (Puskesmas). In overleg met de dokter van
Puskesmas, zijn deze activiteiten verplaatst naar onze eigen kliniek. De dokter was bereid om met een assistent daarvoor naar Dolidi
te komen. De kosten voor een Rapidtest, waar je onmiddellijk de uitslag van krijgt, zijn 9 euro per test. Indien de uitslag van de test
negatief was hoefden staf en/of kinderen op Dolidi niet in isolatie. Bij een positieve test natuurlijk wel en dat is tot nu toe 1 keer
gebeurd. Na een bezoek van onze manager Dodi aan zijn geboorteplaats Barati, was de uitslag van de test reactief. Volgens de dokter
kon dat ook veroorzaakt worden door vermoeidheid of stress dus is er besloten om een swaptest te doen. De kosten daarvan zijn
gratis. Echter de uitslag van de swaptest laat 14 dagen op zich wachten omdat deze naar het laboratorium in Makassar opgestuurd
dient te worden. Wij hebben Dodi dus onmiddellijk, tot de uitslag er was, in isolatie gezet Uiteindelijk was de uitslag negatief en kon
Dodi weer gewoon zijn werk hervatten.
Daarnaast hebben wij natuurlijk ook te kampen gehad met de gebruikelijke kinderziektes en/of infecties die allemaal
met medicijnen verholpen zijn. Het was ons opgevallen dat Veronika met samengeknepen ogen naar een presentatie
zat te kijken en hebben een ogentest met haar gedaan. Daaruit bleek dat ze slecht kon zien en hebben haar naar een
opticien doorgestuurd. Inmiddels draagt Veronika een nieuwe bril.
Omdat ook de medicatie en verbandmiddelen in onze kliniek aangevuld of vervangen moest worden, en de corona
voorzorgsmaatregelen ook geld kosten aan maskers en desinfecterende zeep, hebben wij over 2020 een totale kostenpost gehad van
€ 2.875,00 (Op de foto’s de tests in onze kliniek en de swaptest van Dodi in het ziekenhuis van Tentena....let op het detail daaronder)
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Voortgang zakgeld project.
Het heeft even geduurd maar op 1 maart 2021 starten we dan eindelijk met het zakgeld project voor onze Dolidi kinderen.
Wij hebben in de voorbereiding 6 maanden lang bijgehouden wat onze kinderen verbruikten voor hun
persoonlijke verzorging en voor hun schoolbenodigdheden Daarnaast hebben wij geïnventariseerd wat
de behoefte is voor het kopen van snacks. Met deze gegevens hebben wij de basishoogte van het zakgeld
kunnen bepalen. Daar bovenop krijgt ieder kind een verhoging van het bedrag in leeftijdsjaren uitgekeerd.
Onze Dolidi winkel is inmiddels ingericht met alle producten die ze nodig zijn en met extra’s die ze willen
kopen zoals snacks. De producten worden met een laagste prijsgarantie aangeboden in onze winkel. De producten die ze willen
kopen en wij niet in de winkel voorradig hebben, kunnen ze via onze Dolidi koerier bestellen. Staf en kinderen zijn middels een
presentatie en overleg op de hoogte gebracht van het hele proces. Alle voorbereidingen zijn nu afgerond en iedereen is er klaar voor.
Wat willen wij met het zakgeld project de kinderen leren?
 Ze leren de waarde van geld kennen, dus ook dat het makkelijk op kan raken
 Ze leren keuzes maken: hoeveel zakgeld geef je uit en hoeveel spaar je?
 Ze leren een periode met een bepaald bedrag te overbruggen
Om de kinderen te leren sparen hebben wij ook een Dolidi bank gecreëerd waar de kinderen hun overgehouden zakgeld (met rente)
kunnen gaan zetten op een spaarrekening. Hebben ze genoeg gespaart dan mogen ze daar bijvoorbeeld een luxeartikel van kopen.
Ook kunnen ze bij de bank een lening aanvragen als ze geld tekortkomen om iets noodzakelijks te kunnen kopen Die lening wordt dan
de eerstvolgende maanden evenredig op hun zakgeld ingehouden.
Op Dolidi hebben wij ook huisregels waar de kinderen zich aan moeten houden. Soms worden deze regels bewust overtreden en
krijgen de kinderen een waarschuwing of wordt er een straf opgelegd. Dat gaan wij nu door het zakgeld project ook veranderen. Zoals
dat in de “gewone” wereld ook gebeurt, gaan wij de door de staf geconstateerde overtredingen beboeten met een geldbedrag. De
hoogte daarvan is afhankelijk van welke overtreding er gemaakt wordt. Indien de kinderen het niet eens zijn met deze bekeuring
kunnen ze hun standpunt gaan verdedigen door dit voor te leggen aan de Dolidi rechtbank bestaande uit Opa Eef en manager Dodi.
De hoogte van de bekeuring zal geen invloed hebben op het kunnen kopen van artikelen voor de persoonlijke verzorging en
schoolmaterialen. Wel voor het kopen van snacks of kunnen sparen.

Website www.stichtingdolidindano.com
Rob Braakhuis is de nieuwe beheerder geworden van
onze website. Hij zorgt ervoor dat onze website “up to
date” is met informatie, foto’s en film. Inmiddels is de
website aangepast met alle recente informatie en
foto’s. De film helaas nog niet! Rob is afhankelijk van
de materialen die hij aangeleverd krijgt en vraagt al
geruime tijd om een recente video over het project en
de kinderen op Dolidi. Daar zijn wij op Dolidi met de
kinderen mee aan het werk maar door diverse
verstoringen is dit ons nog niet gelukt.
Nog even geduld alstublieft.
Onze excuses daarvoor.
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Onderstaande brief is in januari van Astin ontvangen, op dat moment waren de besprekingen voor haar baan op Dolidi nog niet
afgerond en kon ze daarover nog niet schrijven. Wij hopen dat ze dit verhaal in de volgende nieuwsbrief gaat plaatsen en dan ook over
haar eerste ervaringen als financieel manager kan vertellen. De brief van Astin was in het Indonesisch en is vrij vertaald door Opa Eef.
Hallo allemaal ... Mijn naam is Astin Yulrita Mokeba, gewoonlijk Titin genoemd. Ik ben nu 22 jaar oud.
Ik wil graag een klein verhaal vertellen over mijn leven tijdens mijn verblijf bij Stichting Dolidi Ndano.
Beginnend vanaf mijn middelbare school tot het afmaken van mijn school op het niveau van de
hogere school, is het makkelijk om de dagen door te komen met vrienden, broers/zussen
bij deze stichting. Er zijn veel evenementen georganiseerd tijdens de periode dat we hier leefden.
Soms moeilijk maar meestal als gelukkig kind. We hebben ze allemaal samen meegemaakt. Soms
gehoorzamen wij kinderen de gegeven regels en bevelen niet en kwetsen Opa en het
personeel, totdat we uiteindelijk een berisping en straf krijgen van Opa voor onze daden.
Maar achter onze houding houden ze nog steeds van ons, geven ze hun liefde en steun aan ons,
zowel de mensen bij deze Stichting als iedereen in Nederland of waar dan ook die ons altijd
steunen en aanmoedigen om te blijven vechten voor onze respectievelijke toekomst.
Alles wat we nodig hebben, zowel op school als thuis, daarin wordt goed voor ons voorzien.
Ik ben erg dankbaar voor het geluk en kansen die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in het
opvanghuis van Stichting Dolidi Ndano.
Zelfs sinds ik naar de universiteit ging (Stiem Bongaya Makassar), was mijn verantwoordelijkheid
als student groter dan toen ik naar de middelbare en hogere school ging, wat ook zeker meer
geld en energie vereist. Beginnen in de stad te leven met de associatie en taalstijl die anders is
dan de taal die ik eerder gebruikte. In Makassar woonde ik eerst in een vrouwelijk pension met
mijn klasgenoot Olvin. Later in het mooie huis op Green River View samen met Olvin, Gideon,
Utin en Tabitha. In die tijd heb ik geleerd om een onafhankelijk persoon te zijn, zoals in
termen van plannen en geld besteden om op tijd en regelmatig te eten. Zelf koken en alles zelf
doen. Ik heb ook veel vrienden ontmoet die me konden helpen me aan te passen aan de omgeving
op de campus. Het was een erg stressvolle tijd om op het punt te komen dat ik moest vechten voor
mijn bachelorsdiploma. Maar ik heb het goed doorstaan en sinds 17 december 2020 ben ik
afgestudeerd en heb ik een “Bachelor of Economics” kunnen behalen waarvoor ik ongeveer 4 jaar op
de universiteit studeerde. Dat alles krijg ik dankzij de steun en liefde die mij altijd is en wordt gegeven.
Na het afronden van mijn studie wil ik in de toekomst werken volgens mijn afstudeerrichting, namelijk boekhouding. Ik hoop in de
toekomst een succesvol persoon te zijn, zodat ik trots kan zijn op de mensen die van me houden, en ik ben dankbaar voor alles wat
mij tot nu toe is gegeven. Misschien kan ik nu niet alles terugbetalen wat ik heb gekregen, maar in de toekomst zal ik proberen mijn
best te doen en nuttig te zijn voor anderen. Dit waren een paar korte verhalen van mij.
Vriendelijke groeten en hartelijk bedankt.

2012

2015
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2020

Astin.

Agnes, die aan de Sanquan Xinxiang Medical University in China studeert, is door de COVID-19
pandemie al een jaar op Dolidi. Ze wil heel graag terug naar China om daar haar (online) studie
te vervolgen. Maar helaas is dat niet mogelijk voor haar en daar zijn meerdere redenen voor;
Door de lock down is het heel moeilijk om naar China te vliegen, bovendien is haar jaar visum
verlopen en moet er een nieuwe aanvraag procedure opgestart worden. De campus waar ze ook
haar huisvesting heeft is nog steeds voor internationale studenten gesloten. Ook wij willen
vanwege de corona pandemie natuurlijk geen risiko nemen en laten haar niet gaan. Agnes
werkt ondanks alles zeer hard aan haar studie en is door haar positieve instelling een goed
voorbeeld voor iedereen!
Om haar verhaal in eigen woorden te vertellen heeft ze onderstaande brief afgegeven om in
deze nieuwsbrief te plaatsen. De brief is ook in het indonesisch ontvangen en vertaald door Opa
Eef.
Het voelt niet alsof er een jaar voorbij is gegaan, natuurlijk heb ik veel nieuwe ervaringen opgedaan tijdens mijn tijd op Dolidi. Hier
wil ik een verhaal delen waarvan ik denk dat het heel gedenkwaardig is te midden van deze pandemie, namelijk "Toen ik lezingen
bijwoonde met een onlinesysteem".
Ik had niet het gevoel dat het me gelukt was om twee semesters te leven met het online collegesysteem. Online lezingen zijn naar
mijn mening niet gemakkelijk met de wifi-signaalcondities die soms erg zwak zijn, dus ik moet de Dingtalk-applicatie openen en sluiten
waar onze leraar lesgeeft. Maar wat de uitdaging ook was, ik besprak het met Opa en Opa probeerde een oplossing te vinden zodat ik
goed en rustig kon studeren. En ik besprak deze kwestie ook met mijn leraar en hij besloot dat alle leraren na elke les elke dag
videobeelden van onze lessen moeten sturen, zodat ik de les gemakkelijk kan terugzien.
Het is anders met de dingen waar ik me grote zorgen over maak, namelijk bij het afleggen van examens met een onlinesysteem.
De zorg verdween echter meteen, want Opa deed zijn best zodat ik het examen goed kon maken. En ondanks alle inspanningen die we
hebben geleverd, kon ik de test goed afleggen en goede resultaten behalen. Bedankt voor alle steun van Opa en de donateurs zodat
wat ik denk dat moeilijk is, gemakkelijk kan worden opgelost.
Dit is het verhaal van mij. Dank je wel ... Agnes

Veiligheid staat hoog in het vaandel op Dolidi. In
deze regio gebeuren er nog wel eens ongelukken
bij het zwemmen in het meer of in de rivier.
Oorzaak is meestal dat (vooral bij meisjes) ze met
veel kleding aan gaan zwemmen en wat dan
weer zwaar wordt van het water.
Dit is de reden dat wij voor onze kinderen
neopreen zwemkleding hebben aangeschaft wat
comfortabel zit, licht is en het lichaam warm
houd. Het was even wennen voor ze maar nu zijn
ze erg blij met de kleding.
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Foto’s gemaakt door de kinderen
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