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Stichting Yanti wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2022
Voornamelijk positief nieuws dit jaar over onze kinderen en hun families/verzorgers in
Indonesië. In Yogyakarta hebben onze kinderen/gezinnen lang te maken gehad met lock
downs en volgden daardoor voornamelijk online onderwijs. Corona heeft de stad erg in haar
greep gehad. Tot ons groot verdriet zijn we onze veldwerkster Leni begin mei van dit jaar
verloren aan Covid-19 maar zijn onze gezinnen gelukkig niet ernstig getroffen. Het begint
inmiddels beter te gaan in Yogyakarta en zijn ook de vaccinaties eindelijk goed op gang
gekomen. Pas sinds enkele weken mogen kinderen weer langzaamaan fysiek naar school.
Sensen, onze nieuwe veldwerkster is inmiddels weer volledig ingewerkt en in contact met al
onze kinderen, gezinsleden en scholen. Sensen is het jongste zusje van Leni en heeft
vroeger al met onze stichting samengewerkt. Wij zijn ontzettend blij dat zij het werk van haar
zus weer heeft kunnen voortzetten. Sensen gaat regelmatig langs bij de kinderen en de
scholen. Zij doet dat zelfstandig op haar nieuwe (tweedehands) brommer. Deels aan haar
gegeven door de stichting. Het zorgt ervoor dat Sensen zich makkelijk en veilig door het
drukke verkeer van Yogyakarta kan begeven. Sensen is met enkele gezinnen in gesprek die
graag zelfstandig willen gaan ondernemen zodat zij hun eigen inkomen kunnen gaan
genereren. Ouders en verzorgers van onze kinderen hebben wij extra financiële steun
gegeven nadat Sensen hun situatie nauwkeurig in beeld heeft gebracht. Zo verloren veel
ouders/verzorgers hun inkomen vanwege de lock downs en maatregelen.
De kinderen en hun families zijn ontzettend blij met uw steun aan Stichting Yanti. Hiermee
vergroten wij de kans op een betere toekomst. De kinderen hebben na het volgen van
onderwijs meer kans op een baan en kunnen de opgedane kennis en het nut van onderwijs
weer overbrengen op hun eigen kinderen. Ook vergroot onderwijs hun zienswijze en
inzichten. Momenteel volgen er 13 kinderen dankzij uw hulp onderwijs, waarvan enkelen dit
jaar zullen afstuderen.
Het einde van stichting Yanti nadert. Zodra onze huidige kinderen hun opleidingen hebben
afgerond, zullen wij stoppen. We kunnen dan met trots terugkijken op ruim 25 jaar mooie
resultaten, mede dankzij u. Wij hopen dat u ons tot einde toe blijft steunen. Ontzettend
bedankt.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van stichting Yanti

