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CORONAVIRUS - De toestand in Indonesië                                                                                      
In Indonesië werden tot op heden al meer dan 225.000 positieve gevallen met het 
Coronavirus geïdentificeerd. Hiervan zijn er in Jakarta zelf meer dan 55.000 positieve 
gevallen te noteren. Er vielen (officieel) bijna 9.000 doden. 

Op 15 september werden er door de gouverneur van Jakarta opnieuw strengere 
maatregelen ingevoerd: 

 Scholen, toeristische attracties, recreatiedomeinen, sportfaciliteiten worden 
opnieuw gesloten en huwelijken, seminaries en conferenties zijn niet langer 
toegelaten. 

 Een maximale bezetting van 50% van de werkplaatsen is toegelaten in 11 sectoren, 
waaronder de gezondheidssector, voeding, energie, communicatie en logistiek. De 
andere sectoren zijn verplicht om thuiswerk door te voeren.  

 Restaurants en cafés mogen enkel take-out diensten aanbieden. 
 Iedereen die positief test en milde of geen symptomen vertoont is verplicht in een 

door de overheid aangeduide instelling in quarantaine te verblijven. 
 Binnenlandse vluchten worden met mondjesmaat toegestaan. Afhankelijk van je 

bestemming en de regelgeving die door de lokale gouverneurs wordt opgelegd, moet 
je aan een aantal verschillende voorwaarden voldoen alvorens je mag vliegen (PCR-
test, sneltest, gezondheidsattest,…). 

 De toegang tot het land voor buitenlanders is nog steeds verboden. 

Bericht van Abora Akihary (vrijwilligster in Indonesië) :                                                                                                                                                                      

Een van onze grossiers🙏🏽💪🏾Pak Yoko. Werkte zijn hele leven in een fabriek. Sinds 6 

maanden zit hij thuis, door corona, en is werkloos. Gelukkig heeft zijn vrouw een kleine 

warung met levensprodukten geopend. Hier kopen we een gedeelte in.                                                                                                                       

Grossier Pak Yoko die door de opdracht weer wat kunnen verkopen. Zo snijdt het mes aan 2 

kanten!  

                                 

grossiers🙏🏽💪🏾Pak Yoko                       Abora Akihary & Duwi (vrijwilligers)                                                                                                    



Weeshuis Pondok Diakonia Harapan, Ambarawa,  op Java (met 110 kinderen).                               

Stichting Matahary biedt hulp aan het weeshuis die door het gevolg van carona, hulp hebben 

gevraagd. De directeur Marten Ngguso is zichtbaar blij met de etenswaren. Het weeshuis 

zelf is zelf gelukkig heel voorzichtig. Ze zien zichzelf als 1 groot gezin waar ze voor moeten 

zorgen. De poort zit eigenlijk altijd op slot nu en gaat alleen open als er echt een reden voor 

is. Net als voor ons bijvoorbeeld. Onze mensen hebben allemaal mondmaskers en 

spatmaskers op om de kinderen en ouderen ook te beschermen. De bewonders van het 

weeshuis hebben al ontzettend veel ontvangen, alleen met 120 mensen is b.v. de  rijst wel 

snel op.    

                                                     
Agung       Marthen Ngguso   Duwi                                                                                                                                                    

mas Duwi:  Levering van rijst bami olie e.d.                      

                        

 

Voor het project Robotika en het schooltje zijn ook weer een aankopen gedaan in de vorm 
van voedselpakketjes.   
 

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

donateurs en Theatergroep MataHary hartelijk bedanken voor alle steun en bijdragen. 

 


