
Nieuwsbrief maart 2022       Stichting MataHary    

 

In Indonesië heeft de omikronvariant een flinke golf veroorzaakt in februari 2022 met 

het hoogste aantal besmettingen, maar sinds begin maart wordt een even snelle 

daling genoteerd. Verdere versoepelingen worden verwacht. 

In Ambarawa op Java is de situatie naar omstandigheden onder controle.                                    
Het leek een aantal weken weer spannend te worden door omikron.                                            
Maar gelukkig hebben ze net als wij merendeels ook milde klachten.  
Daarnaast zijn er landelijk basisregels ingevoerd zoals pcr testen, qr code & mondkapjes. 
Ze zijn daar net begonnen met de booster. 
 

 
 
 
Wij zijn veheugd dat wij, mede door uw bijdrage, voor ons project  weeshuis Cahaya 
Karunia Sejati (CKS) in Ambarawa allerlei benodigdheden konden kopen.  
 
  
Onze vrijwilligers hebben veel werk verricht door de spullen te kopen.                                              
Zo hebben wij de leveranciers ter plaatse, door bij hen de bestellingen te plaatsen, ook weer 
kunnen helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 
 
 



 
levensmiddelen           schoolspullen 

  



      nieuwe matrassen 

   
Duwi, een van onze vrijwilligers De bewoners van weeshuis Cahaya Karunia Sejati  
 
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.                                    
 



   
Blij met haar nieuwe kleding. Overigens ook voor alle bewoners. 
 

                                                                                       
Voor de kinderen van het weeshuis  Panti Asuhan Pondok Diakonia Bawen  hebben we 

schoolgeld kunnen doneren. Zodat deze kinderen door scholing straks meer kans hebben 

voor een baan, zodat zij zich zelf kunnen behelpen.  

                                                                  
Lintang Edukasi  



                                             
Sekolah Maarif 

Lintang Edukas & Sekolah Maarif op de kampong Jambu, beide in Ambarawa                                                            
maken samen ook deel uit van onze projecten.  

 

  

Op 27 september  j.l. was theatervoorstelling “Mijn Indische Familie” van Theatergroep 

MataHary in Cultura in Ede.                                                                                                           

De opbrengsten van dit optreden zijn gedoneerd aan Stichting MataHary  

 

De komende maanden blijven wij de projecten ondersteunen.                                                                              

Namens de School, het Weeshuis en Lintang Edukasi  willen wij onze vrijwilligers en            

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