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Door het Corono virus zijn in Indonesië vele slachtoffers gevallen. Via onze
vrijwilligers op Java hebben wij informatie gekregen hoe het met de bevolking in
Indonesië gaat.
Op het eiland Java in Indonesië hebben ze helaas veel ervaring met rampen. Maar de
coronacrisis is wel even van een andere orde dan een aardbeving, tsunami of
vulkaanuitbarsting. Het virus is ongrijpbaar en de economische gevolgen zijn enorm.
Ambarawa ligt op midden Java. In het dorp wonen o.a. veel weeskinderen en alleenstaande
moeders met jonge kinderen. Van de overheid hoeven ze in normale tijden al weinig te
verwachten, laat staan nu in deze coronacrisis. Iedere inwoner krijgt omgerekend 10 cent
aan noodsteun… De prijzen van water en dagelijkse boodschappen stijgen enorm.
De impact van deze crisis is groot. De inwoners leven hier van dag tot dag.
Geen werk betekent geen inkomen, en geen inkomen betekent geen voedsel.
Tegelijk stijgen de prijzen van water en dagelijkse boodschappen enorm, waardoor veel
mensen zich dit niet meer kunnen veroorloven.
Scholen zijn al geruime tijd gesloten en ook werknemers op kantoren, die nog werk hebben,
werken veelal vanuit huis.
De informatievoorziening vanuit de overheid is beperkt. Veel informatie bereikt het dorp niet.
Er zijn wat thermometers uitgedeeld en dat was het dan wat betreft medische zorg.
Desinfecterende middelen en mondkapjes zijn er niet.
De hulp die wij nu, door het Coronavirus bieden, is nu vooral gericht op het levensonderhoud
van de schoolkinderen van onze projecten, allen in Ambarawa, op Java.
Sekolah Maarif op de kampong Jambu, School met 120 kinderen
Robotica Lintang Educasi
Buitenschools onderwijs met technisch Lego
Weeshuis Pondok Diakonia Harapan Weeshuis met 110 kinderen.

Sekolah Maarif op de kampong Jambu, ligt er verlaten bij.

Berichtje van vrijwilliger Edwin Parera:
Geachte dames en heren,
Mijn naam is Edwin Parera en ik werk al meer dan 10 jaar als vrijwilliger bij Stichting
MataHary vanuit Jakarta, Indonesië.
Wij zijn ook getroffen door de Pandemie Covid 19, tot op heden zijn er ongeveer 23.000
mensen besmet in Indonesië. Het aantal besmette mensen blijft stijgen😢
Iedereen moet een masker dragen als je kort naar buiten gaat en we moeten altijd fysiek
afstand nemen.
Sinds maart 2020 werk ik vanuit huis vanwege het corona virus.
De scholen en de kleuterscholen zijn al meer dan 2 maanden gesloten.
De kinderen leren van huis uit en indien mogelijk via internet.
Hopelijk verdwijnt deze Pandemie weer, zodat we weer normaal kunnen leven.

Met vriendelijke groet. Edwin Parera

Abora Akihary & Duwi (vrijwilligers)

Robotica Ambarawa, Indonesia

Pak Adi met een leerling

Klik op deze link om het leven van de weeskinderen te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=hLpvSbZuqqQ

Dear Foundation MataHary,
Lof aan God door Zijn genade. We zijn een grote familie van het Diakonia Harapan
Weeshuis, bestaande uit 120 kinderen, volwassenen en ouderen, allemaal in goede
gezondheid, omdat we het gezondheidsprotocol toepassen door zorgvuldig handen te
wassen en maskers te dragen. We nemen extra vitaminen en niemand verlaat het weeshuis
als het niet nodig is.
De impact van Covid 19 wordt door ons gevoeld, sommige sponsors / donateurs die van plan
zijn ons te bezoeken, annuleren hun bezoek, terwijl onze behoeften groot zijn: we hebben
echt voedsel- en gezondheidsondersteuning nodig.
Met dit bericht willen we een verzoek indienen bij de MataHary Foundation om ons te
steunen en te helpen, we hopen dat u dit verzoek kunt honoreren. Dank u voor uw hulp, God
zegene.
Harapan Bawen Social Foundation Marthen Ngguso.

De kinderen eten 3x per dag rijst.

Namens de school, het weeshuis en Lintang Edukasi willen wij onze vrijwilligers,
donateurs en Duo MataHary hartelijk bedanken voor alle steun en bijdragen.

