
Dag 7  

Bezoek projecten, school , weeshuis en robotica op maandag 7 mei 2018  

 

School: 

Vandaag wordt een spannende dag, want ik ga voor het eerst onze projecten 

bezoeken waar ik al ruim 10 jaar voor op de planken sta. Zoals jullie allemaal 

weten, hebben we een Stichting genaamd MataHary. Deze stichting is speciaal 

voor kinderen in Indonesië. Samen met mijn vader “ Duo MataHary” staan we 

regelmatig met onze theatervoorstelling ergens op de planken in Nederland om 

geld in te zamelen voor deze projecten, om ze financieel te kunnen blijven 

steunen. 

We zijn vanmorgen eerst naar de school gegaan: een kampung school op 

Jambu. Wat een ervaring zeg. We werden zo hartelijk ontvangen door de 

directeur, personeel en kinderen. 

De kinderen waren natuurlijk ontzettend nieuwsgierig toen we aan kwamen 

lopen, dat ze met z’n allen buiten gingen staan. Wat ik zo mooi vond, is dat alle 

kinderen ons persoonlijk kwamen begroeten met een hand en een wang. Je 

zult nu wel denken een hand en een wang, maar het is echt een mooi gebaar, 

zo liefdevol. Ze pakken je hand en duwen zachtjes je hand op hun wang of 

voorhoofd en begroeten je dan. 

Nadat de kinderen weer een beetje rustig waren, werden er tapijtjes gepakt en 

gingen alle kinderen netjes buiten op de grond zitten om te luisteren naar mijn 

vader die aan het vertellen was waarom wij een bezoek kwamen brengen aan 

de school. 

We hebben samen met de kinderen een lied gezongen die ze heel goed kennen 

en uit volle borst hebben meegezongen, namelijk burung kakatua (papegaai). 

De directeur van de school speelt ook gitaar dus die heeft meegespeeld met 

ons. Daarna hebben papa en ik nog een aantal liedjes voor de kinderen 

gezongen en werden ze verrast met snoep en chocola die we hadden 

meegenomen vanuit Nederland. Dat vonden ze helemaal lekker. Daarna 

hebben we een rondje school gedaan en heb ik mogen zien wat Stichting 

MataHary tot nu toe al gedaan heeft op deze school. Ik was erg onder de 

indruk van deze kinderen, maar ook dat ze een toekomst perspectief hebben 

en dat ze mogen leren in een fijne en veilige omgeving. 



Maar ook dat ik eindelijk na 10 jaar heb mogen zien waar we ons al die jaren 

voor ingezet hebben en nog steeds doen. En dat ik dankbaar ben dat ik met de 

gave die ik gekregen heb deze kinderen een beetje mag en kan helpen en 

financieel kan ondersteunen. 

Nadat we afscheid hadden genomen van alle kinderen stond er in een 

klaslokaal een heerlijke maaltijd op ons te wachten die de staf speciaal voor 

ons had klaargemaakt als dank dat we langs zijn gekomen en hun financieel 

ondersteunen. 

Dat ik iets terug heb mogen ontvangen van deze lieve kinderen en mensen is 

niet te omschrijven, zo weinig hebben maar toch een complete maaltijd klaar 

hebben staan om aan die ander te geven. En niet alleen het eten maar ook de 

dankbaarheid die je terug mag ontvangen. Zo zie je maar wie geeft die 

ontvangt. 

Het was een emotionele rollercoaster die ochtend..... en hij was nog maar net 

begonnen. 

Want we zijn daarna naar het weeshuis gereden. 

 

Panti asuhan Harapan, Bawen ( weeshuis “Hopen” te Bawen): 

Onderweg naar het weeshuis moest ik even schakelen in mijn hoofd omdat ik 

er niet bij stil stond dat we dat meteen na het bezoek aan de school zouden 

doen. Dus toen we daar aan kwamen rijden was ik best zenuwachtig. 

Wat zal ik zien en tegenkomen? Het was behoorlijk heftig. In dit weeshuis 

wonen op dit moment 82 kinderen. Dit weeshuis is echt een laatste redmiddel 

voor deze kinderen, het zijn bijna allemaal straatkinderen die van over heel 

Indonesië, en Papua naar daar komen. Sommige kinderen zijn ter vondeling 

gelegd, ook daar voor de deur en anderen leefden op straat. Sommige kinderen 

waren niet gewenst omdat ze lichamelijk of geestelijk beperkt zijn, anderen zijn 

niet gewenst omdat het stiekeme affaires of verkrachtingen waren. 

Kun je je voorstellen dat er kinderen in het weeshuis zitten die nog geen uur 

oud zijn, maar dat er ook ouderen zitten die al behoorlijk op leeftijd zijn. Zoveel 

verschillende kinderen met zoveel verschillende achtergronden.  

De man die het weeshuis heeft opengesteld is predikant en doet dit er nog bij. 

Hij vertelde ons dat in de avond alle deuren op slot gaan en de jongens en 

meisjes apart van elkaar slapen, sommige kinderen zijn straat kinderen geweest 

en hebben het harde leven moeten meemaken, dus zijn ook erg 



onvoorspelbaar in hun doen en laten, en zijn soms best pittig om bij te sturen. 

We hebben een rondleiding gehad en begonnen in de bibliotheek waar een 

heleboel Nederlandse boekjes lagen. Je moet je voorstellen dat dit weeshuis 

door meerdere instanties financieel is ondersteund, er zijn donaties gedaan 

door Korea, Italië, Nederland, en nog veel meer landen. Maar als je zo rond 

kijkt dan kunnen ze die donaties ook goed gebruiken om uit te breiden en 

dingen op te knappen. 

Nadat we door de bibliotheek waren gelopen kwamen we bij een slaapzaal 

waar een aantal kinderen lekker lagen te slapen.  

Zoals je ziet op de foto’s is het allemaal erg simpel en niet erg fris voor NL 

begrippen en sommige kindjes liggen samen in een bed. Het weeshuis heeft 

veel vrijwilligers die helpen met administratie maar ook met koken en het 

verzorgen van de kinderen. 

We stonden in de gaarkeuken, die hebben we een aantal jaren geleden 

geschonken namens MataHary. Toen was hij nog mooi roze, nu is hij zwart, 

want je ziet het ze koken hier niet op gas, maar met een vuurtje en een 

heleboel hout. Want dat is natuurlijk het goedkoopste. Gezond is het zeker 

niet, verre van als ik zie waar de rook naar toe gaat. Maar ze zijn ontzettend blij 

met de gaarkeuken. In de spoelkeuken is een loket waar de kinderen in een rij 

langs kunnen lopen om hun eten en drinken te halen en vervolgens maar de 

eetzaal kunnen gaan om daar te eten. Op een foto zie je 2 rijstzakken, daar 

doen ze 2 dagen mee, ze eten 1 zak per dag leeg en krijgen 3x per dag een 

maaltijd waaronder dus 3 x rijst. 

De kinderen krijg ook onderwijs van leerkrachten die in het weeshuis les komen 

geven. 

En de kinderen hebben ook een ruimte waar ze een beetje kunnen spelen. Ook 

hebben ze planten op de binnenplaats staan die als medicijnen dienen, dus ze 

hebben altijd hun antibiotica bij de hand omdat ze dit zelf onderhouden. Ook 

lopen er ouderen rond in het weeshuis, die niet beter weten dan dat ze altijd in 

een weeshuis gewoond hebben. 

Na onze rondleiding , werden alle kinderen geroepen door hard met een stok 

op een pan te slaan, zodat ze allemaal naar de kerk zouden komen die ze daar 

ook hebben binnen het weeshuis. Een mooi gebouw van binnen, waar de 

kinderen en ouderen op zondag naar de kerk kunnen gaan.  

Ook hier werden alle kinderen op matjes op de grond gezet, en hebben we 



gezellig gezongen met elkaar. Sommige kinderen hebben ook zelf nog liedjes 

gezongen. Was zo mooi en ontroerend!! Een groepje kinderen ging onder 

begeleiding van piano en gitaar zingen en Anklung spelen. (Anklung is een 

Indonesisch muziek instrument gemaakt van bamboe. Hij bestaat uit gestemde 

bamboekokers die zich in een frame bevinden. Bij het zijdelings heen en weer 

bewegen ontstaat er een mooi geluid. Uit elke Anklung komt maar één toon. 

Dus je hebt meerdere mensen nodig met een eigen Anklung. In totaal heb je er 

8 nodig wil je de hele toonladder vormen) 

Na het muziek maken hebben we ook hier heerlijke snoepjes en chocola 

uitgedeeld. 

Het viel me zwaar om dit alles te zien, hoe deze kinderen alleen zijn achter 

gelaten en hoe ze leven en natuurlijk ook wat hun toekomstperspectief is. Zo 

verdrietig om te zien dat deze lieve kinderen niet net zoals mijn eigen kinderen 

liefde krijgen van hun eigen ouders en weten dat ze geliefd zijn en dat ze iets 

mogen betekenen in dit leven. En ook dat ik weet dat deze kinderen hier nooit 

weg zullen gaan uit dit weeshuis, en dat dit hun laatste en misschien enige plek 

is waar ze oud gaan worden. 

Ik kan je wel vertellen, we zijn gezegende mensen in ons kikkerlandje en ja ook 

daar gebeuren weleens dingen die niet leuk zijn of moeilijk en ingewikkeld zijn, 

maar deze kinderen hebben helemaal niks, en hebben waarschijnlijk nooit 

mogen ervaren hoe het is om geliefd te worden door je eigen familie. Ik hoop 

echt dat deze kinderen een mooie toekomst tegemoet mogen gaan. Van wat ik 

gezien heb worden deze kinderen liefdevol behandeld en wordt er goed voor 

hun gezorgd, en zijn ze dankbaar met wat ze hebben.... maar oh oh oh wat 

doet het pijn in mijn hart om deze kinderen zo te zien!! 

Dus mensen tel je zegeningen want het kan nog veel erger!! 

Na het bezoek aan het weeshuis zijn we naar Lintang Edukasi gereden. 

 

Maar voordat we daar naartoe gingen hebben we eerst nog even een bezoek 

gebracht aan iemand die zelf gitaren maakt ergens in een garage. Zo lachen om 

te zien. Iemand die daar mooi alles in vorm aan het schuren is. Misschien over 

een paar jaar als ik weer terug kom dat we nog wel even een gitaartje daar 

gaan kopen. 

 

Lintang Edukasi: 



Leertechnologie via een eenvoudige methode. Het is een klein project waar we 

al even mee bezig zijn.  

Lintang Edukasi robotika en animasi.... de woorden zeggen het al.  

Ook daar werden we vriendelijk ontvangen met thee, koffie , pisang goreng en 

andere lekkernijen. Mensen zij zo gastvrij en willen zo graag iets terug doen, 

echt super om te zien.  

Lintang Edukasi is bedoeld voor kinderen die na schooltijd meer willen leren 

over techniek en animatie. We hebben daar geïnvesteerd in tafels, stoelen, 

kasten, beamer , laptop en Lego techniek. Etc. 

Want hoe kan je kinderen het beste iets leren, door het te doen. Technisch 

Lego met elektronica. 

Ze hadden vandaag een robot staan en daar kan je 4 verschillende dingen van 

maken en met de elektronica kan de Lego dus echt bewegen. Je moet je 

voorstellen dat bv. Een robot in elkaar gezet moet worden. Op dat project 

kunnen ze 3 kinderen zetten zodat ze meteen ook leren om samen te werken.  

Er worden daar ook info avonden gegeven aan mensen die graag meer willen 

weten wat voor workshops ze geven. 

Ze doen dit ook echt omdat de kinderen dit niet op school leren en het wel 

belangrijk is om te doen, zodat ze later ook een goede en leuke baan kunnen 

vinden. 

Dit was een leuk bezoek en mooi om te zien dat deze mensen graag het beste 

uit een kind willen halen. 

 

Na al deze bezoeken kon ik we wat afleiding gebruiken, dus zijn we even langs 

de winkeltjes gelopen bij thuiskomt en hebben we heerlijk iets klein gegeten. 

Het is hier inmiddels 02.15 en in mijn hoofd draait het nog steeds van alle 

indrukken van vandaag. Zo ontzettend veel gevoelens.... verdriet, 

dankbaarheid, verbazing ik kan de juiste woorden gewoon niet vinden om uit te 

leggen hoe ik me voel. 

Ik hoop dat ik jullie een beetje heb mee kunnen nemen in mijn gevoelens en 

indrukken. Want het is echt moeilijk te bevatten als je geen idee hebt hoe het 

er bij al deze projecten uitziet en wat dat als mens met je doet.  

Voor nu ga ik lekker proberen te slapen en hoop ik jullie morgen weer een 

boeiend verhaal te kunnen vertellen. 

 



Veel liefs, 

Elio 
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Al 4 reacties bij dit reisverslag 

Lieve Eleonora, 

Wat boeiend geschreven ! 

Ik voel helemaal met je mee. Ik lig hier lekker op bed naar jou te appen in 

Villajoyosa op ons vakantieadres in Spanje. 

Dat leed en onrecht daar en dat goeie leven wat wij leiden is ook moeilijk te 

begrijpen. 

Wij waren 6 jaar geleden op Java en Bali. Ik viel ook van de ene in de andere 
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verbazing. En ze lachen en blijven altijd vriendelijk. 

Wat zijn wij een verwend volkje. Dat merk je des temeer als je met deze 

armoede geconfronteerd wordt. 

Ik voelde ook pijn in mijn hart maar ook veel dankbaarheid. 

Je zal nu met een heel andere beleving je liedjes gaan zingen. Geweldig dat je 

zoveel tijd maakt om dit aan ons te mailen. 

Salmon is in 1998 met Melchior in een plaatsje geweest waar bung Rob , jouw 

opa, geboren is. Daar hebben ze op een school balpennen uitgedeeld. Ook die 

waren helemaal ontroerd door die nederigheid en dankbaarheid. 

Toen ik 6 jaar geleden met Salmon aan de kinderen en mensen spulletjes 

uitdeelde. Zoals snoep , lippenstift , bellenblaas , balpennen en allerlei andere 

dingen vond ik ook dat ieder " verwend " kind of volwassene die er bij ons 

genoeg rondlopen , dit eens zou moeten zien. 

Ik heb er nog filmpjes van dus je kan altijd eens komen kijken 

Marg Akihary Polak 08 mei 2018 

Lieve Noor, dank weer voor je mooie verhalen. Ik zie dat je geniet maar dat je 

ook de andere kant van het leven ziet. Zeker niet eenvoudig, maar door deze 

ervaring kun je je eigen verhaal steeds beter begrijpen en vertellen . Xxx 

Moon 08 mei 2018 

Lieve nona Noor, prachtig zoals jij je indrukken beschrijft en wat het met jou 

doet! 

Met opa Rob & oma Noor was ik 1985 daar en het land is wonderschoon, zoals 

ook de mensen gastvrij zijn en idd "het voelde als thuis" echter de vervuiling 

door plastic was toen al een issue. 

Het links rijden was zelfs zo, dat toen ik terug was in Nederland, ik automatisch 

ook links ging fietsen in Nijmegen, waar uwa toen woonde. Salatiga, daar 

hebben oma Noor en ik nog in een fietsbetjak gezeten en gelachen dat we 

hebben! Uwa heeft daar nog een foto van.  

Tevens wat je over Ambarawa schrijft en de weeshuizen en de scholen; met 

opa Rob bezochten we die ook! Dank voor het delen van je reisverslagen en 

tjium manis +polo keras uwaJenn 

Uwa Jenn 09 mei 2018 


