
Nieuwsbrief juli 2018          Stichting MataHary         

Op 7 mei j.l. hebben wij de drie projecten bezocht.  

Als eerste zijn wij naar het schooltje in Ambarawa gegaan. We werden daar hartelijk ontvangen.      

Na een rondleiding hebben René Akihary en zijn dochter Eleonora nog voor de kinderen gezongen.                                                                                                                                               

De hoofd-leraar speelde mee met zijn gitaar die vorig jaar door Stichting MataHary gedoneerd was. 

 

De tafeltjes en stoeltjes die wij afgelopen jaar hebben laten maken, waren voorzien van een sticker  

De meubeltjes, de gitaar en de projector worden goed gebruikt.  

 

De kinderen kregen allemaal verschillende snoepjes, die wij uit Nederland hadden meegenomen. 
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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.                                            

 

Na een hartverwarmend ascheid gingen wij met een goed gevoel naar ons volgend project. 

Bij het weeshuis stond Marthen Ngguso de directeur en tevens Dominee, en zijn vrouw  ons op te 

wachten. Dit was de eerste keer dat wij hun persoonlijk  ontmoetten. Twee lieve mensen die er hun 

levensdoel van hadden gemaakt, dit weeshuis te runnen. Ook  ontmoetten we een aantal vrijwilligers 

die de kinderen verzorgden. Nadat wij alle kinderen een handje hadden gegeven, kregen wij een 

rondleiding in de slaapvertrekken. 

  

Uit de keuken ( het gebouw, dat in 2014 door Stichting MataHary geschonken was) kwamen ons 

heerlijk luchtjes tegemoet. Hier waren ze al druk bezig  om het eten voor te bereiden.                                                                                                                                                               

 

 

                         
De balen rijst, groenten, en ja, kroepoek die er dagelijks voor 85 bewoners worden bereid.                    

De eetzaal die ook in het keukengebouw staat, biedt nu genoeg ruimte voor hen. 
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Van baby tot oude van dagen en gehandycapten verblijven in dit weeshuis.                                            

De oudere kinderen gaan naar school . Voor de kleintjes is er een kleuterschooltje.                               

Er is een schommel en een tennis tafel voor de oudere kinderen.                                                                                                                   

Er worden kruiden geteeld. Zo ook geneeskrachtige plantjes waar medicijnen van worden gemaakt.  

  
Het kerkgebouw heeft een centrale plaats in het weeeshuis. Hier komen de bewoners vaak bijeen.                                   

           
Wij werden hier binnengebracht.  Nadat René en Eleonora met Pak Duwi en Pak Adih voor de 

kinderen gespeeld en gezongen hadden,  werden wij verrast door zang en muziek door de kinderen. 

Wij deelden daarna snoepjes  uit die wij ook voor henuit Nederland hadden meegenomen.               

     

      
Met een dubbel gevoel gingen we verder…  
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Ons nieuwe project  Robotica :  Lintang Edukasi  

         

Al eerder had Abora Akihary (vrijwilligster ter plaatse) dit poject voor ons bezocht en voor meubeltjes 

en Lego gezorgd, zodat zij aan de slag konden. 

Het ontvangst was heel warm.                                                                                                                                

Allerlei drankjes en lekkere zoetigheden waren overal uigestald.                                                                      

We kregen via de beamer uitleg over hun werkwijze.                                                                                         

De kinderen worden  na schooltijd opgevangen en spelen met technisch Lego.  Zo kunnen kinderen 

spelenderwijs in contact komen met techniek met name de robotten die gemaakt worden van Lego. 

   

Wij doneren binnenkort nog 2 bouwpaketten en losse Lego, zodat meer kinderen kunnen leren met 

Lego (techniek) om te gaan.   

Het was een prachtige reis samen met onze familie en onze dochter, Eleonora Akihary.                                                       

Zij waren voor het eerst in Indonesie en we hebben natuurlijk vele mooie momenten beleefd.  

De reisverhalen  van Eleonora met nog meer foto’s kunt u  binnenkort op de website lezen.                                                                                              

Wij hopen de projecten in de toekomst  weer te kunnen bezoeken.  

Namens de school, het weeshuis en Lintang Edukasi  willen wij Duo MataHary, onze vrijwilligers en 

donateurs hartelijk bedanken voor alle steun en bijdragen. 
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