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Geachte donateurs en betrokkenen,
Ondanks het aanhoudende hoge aantal coronabesmettingen in Indonesië, zijn al onze leerlingen
geslaagd, zijn zij over naar een hogere klas of door naar een vervolgopleiding. Gedurende de hele
Coronaperiode volgen zij uitsluitend online lessen via hun telefoon en het ophalen van lesstof op
school.
Gelukkig zijn er binnen de families van onze kinderen geen ernstige besmettingen geweest. Wel zijn de
financiële situaties in de meeste van onze gezinnen nog slechter geworden doordat veel inkomen uit
werk vrijwel geheel stil is komen te liggen. Denk aan werkzaamheden in de bouw, schoonmaak en/of
catering. De overheid biedt geen compensatie. Gelukkig kunnen wij de gezinnen waarin onze kinderen
opgroeien wel ondersteunen. Dit hebben we gedaan door eenmalige bijdragen te geven van € 100,- per
gezin en uiteraard door de financiering van het onderwijs zodat de kinderen hun schoolcarrière kunnen
blijven voortzetten en afronden. De gezinnen kunnen hiermee eventuele schulden aflossen, eerste
basisbehoeften aanschaffen in de vorm van eten en kleding en kunnen er zo nodig reparaties worden
gedaan.
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief schreven is onze veldwerkster Leni tot ons grote verdriet begin
april overleden aan de gevolgen van een Corona besmetting. Haar jongere zus, Sensen, die in het
verleden Leni en onze vicevoorzitter Jolanda, al heeft ondersteund bij de werkzaamheden van stichting
Yanti, heeft het inmiddels volledig op zich genomen. Dat verloopt gelukkig goed. Sensen is er zeer
voortvarend mee bezig en heeft inmiddels met al onze gezinnen intensief contact waardoor zij de
actuele financiële situaties van de gezinnen goed in beeld kon brengen. Op basis daarvan zijn we een
plan aan het maken over de invulling van onze laatste jaren van financiële ondersteuning in de vorm
van onderwijs voor kinderen dan wel een eenmalige bijdrage voor inmiddels meerderjarige exleerlingen dan wel voor hun ouders/verzorgers t.b.v. het opstarten van een eigen bedrijf. Een aantal
van onze kinderen willen we de gelegenheid geven door te studeren voor een beroep. Dit door het
volgen van middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universitaire studie of een
kortdurende cursus. Sensen is dat op dit moment aan het inventariseren samen met de kinderen en
hun opvoeders. Zo mogelijk gaan we uitbreiden om ook nog nieuwe kinderen onderwijs te laten volgen.
Naar verwachting zullen we dit gedurende vier jaar gaan afronden met als einddoel dat alle kinderen
hun schoolcarrière positief hebben kunnen afronden.
Op deze manier bieden wij de kinderen en hun opvoeders optimale kans op een baan en financiële
zekerheid. Juist nu zoveel mensen het extra moeilijk hebben vanwege de Corona pandemie verlengen
we onze betrokkenheid. Het biedt hen net een kansrijkere toekomst en een betere basis. Iets dat zij
later ook weer kunnen overdragen op hun eigen kinderen. Wij hopen dat u ons de komende jaren zal
blijven volgen en steunen. De gezinnen en wij zijn u daarvoor zeer dankbaar.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van stichting Yanti

