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De coronasituatie in Indonesië is "zorgelijk", zo zegt onze correspondent ter plaatse 

Annemarie Kas in "De ochtend" op Radio 1. "Het aantal nieuwe besmettingen loopt hard op 

de laatste dagen. Vrijdag 18 juni jl. waren er ruim 12.000 nieuwe besmettingen, een record. 

Meer dan 4.000 daarvan werden geregistreerd in de hoofdstad Jakarta."                                              

Ook de ziekenhuizen lopen weer vol, ziet Kas. "Op sociale media gingen beelden rond van 

mensen die in de rij staan in het grote ziekenhuis in de stad."                                             

Ook in Indonesië is het de Indiase "deltavariant" van het coronavirus die de nieuwe opstoot 

veroorzaakt. "Die is veel besmettelijker en grijpt dus veel sneller om zich heen. De overheid 

probeert een antwoord te zoeken: deels via vaccinaties, deels via mogelijk strengere 

maatregelen.”                                                                                                                                 

Financiële steun voor onze projecten en lokale ondernemers                                               

Abora, onze vrijwilligster voor de projecten in Ambarawa en omstreken, die normaal een 

groot deel van het jaar op Java werkt en leeft, zit sinds de corona pandemie in Nederland.  

Zij zijn leverancier van bedrukte prikkers en leveren aan vele food professionals.                   

Aangezien de horeca over heel de wereld platlag, hebben zij hun energie tevens gestoken in 

“Batikmasks”. Door BatikMasks te gaan maken, kan een gedeelte van de opbrengst van 

BatikMasks terug naar de lokale bevolking in Indonesië. Naar de lokale kleermaker, 

gezinnen die geraakt zijn door de pandemie én de lokale kruideniers.                                                                                                 

Vele Nederlandse gezinnen lopen met de mondkapjes van BatikMasks op.                                                                                                                                                                 

In Indonesië kennen ze niet zo'n sterk sociaal vangnet zoals wij dat hier hebben.           

Geen werk betekent voor veel mensen geen inkomen en geen eten.                                                    

Voor de projecten van Stichting MataHary werkt Abora veel samen met lokale ondernemers.                                             

Haar medewerkers op Java (o.a. Duwi en Agung) stuurt zij vanuit Nederland aan om ook 

onze projecten te helpen.                                                                                                                        

Dit doen zij onder werktijd (vanuit het bedrijf van Abora), maar ook in hun vrije tijd.                                                                                                

Stichting MataHary heeft in overleg met Abora ervoor gekozen, om het afgelopen jaar de 

kinderen op onze projecten met voedselpakketten en andere noodzakelijke benodigdheden, 

via de lokale ondernemers te voorzien. Zo snijdt het mes aan twee kanten! 

                                                                                                   

Kinderen uit weeshuis Panti Asuhan Harapan in Ambarawa 

https://sites.google.com/site/pondokdiakonia/


Via Abora, kregen wij begin mei informatie over een weeshuis in Ambarawa, dat in deze 
moeilijke periode ondersteuning nodig heeft en of Stichting MataHary ze kon ondersteunen. 
 
Dit huis heeft een directeur. Deze man komt oorspronkelijk uit Australië, maar door de 
pandemie is hij ook al een jaar niet in Ambarawa geweest. Onze vrijwilligers hebben 
gesproken met de gastvrouw van het weeshuis, Ibu Eni & nog een lid van het team.  
 

                                                 
 
De naam van het weeshuis is: *Cahaya Karunia Sejati ( CKS )*  
 
Info weeshuis: Voorzitter weeshuis : ibu Gita Giovani. Het team is 5 man groot.  
Totaal zijn er 18 weeskinderen die daar wonen, 10 meisjes en 8 jongens.                                  
Ze zitten ook op school. 
 
Vanuit de overheid hebben ze tijdens deze pandemie alleen maar eenmalig hand sanatizer 
gekregen, verder helaas geen hulp.  
Dit weeshuis heeft per dag minimaal 8 kilo rijst nodig, maar natuurlijk ook de benodigdheden 
die we normaliter ook kopen zoals olie, suiker, zout etc. etc. Daarnaast geven ze aan dat ze 
ook douche spulletjes missen zoals zeep, tandpasta, shampoo. De kinderen gaan naar 
diverse scholen, maar hebben nu een tekort aan schoolmateriaal (urgent: schriftjes, potloden 
etc. 
De komende maanden blijven wij de projecten op deze manier ondersteunen.                                                                              

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

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


