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Beste donateurs en belangstellende,

Gelukkig alleen maar goed nieuws uit Yogyakarta. Alle kinderen die eindexamen deden zijn geslaagd en de 

anderen zijn over naar het volgende schooljaar. Sinds dit schooljaar gaan de kinderen weer fysiek naar 

school. De invloed wat Corona heeft, is vergelijkbaar met onze schoolgaande kinderen in Nederland. 

De gezinnen die het financieel nog steeds moeilijker hebben dan voorheen staan wij bij met extra financiële 

middelen voor dat wat nodig is. Denk aan medische hulp, vast lasten, voeding en kleding.

Gelukkig trekt ook in Indonesië het toerisme en daarmee de economie weer aan en komt het leven op gang, 

alles is weer open.

Voor onze veldwerkster Sensen hebben we een scooter aangeschaft, zo kan zij sneller naar en door 

Yogyakarta reizen. Het is heel prettig en voor ons belangrijk om een betrouwbaar iemand ter plaatse te 

hebben die voor ons direct contact kan onderhouden met de gezinnen en de scholen. Als er iets is, is Sensen 

direct inzetbaar.

Zoals u weet zijn wij aan het afbouwen en gaan we langzaamaan richting een stop. Momenteel zorgen wij 

nog voor 6 kinderen op de middelbare school. Drie van hen hebben nog twee schooljaren voor de boeg. Drie 

kinderen hebben nog zes jaar te gaan. Zij zijn dit schooljaar begonnen aan de middelbare school. Dit 

betekent voor ons een verlenging. Onze vorige veldwerkster heeft deze drie kinderen laten starten terwijl zij 

niet de volledige middelbare school konden afronden aangezien dit in Indonesië zes jaar duurt. Wij hebben 

besloten deze kinderen niet te laten stoppen na het basisonderwijs of halverwege de middelbare school. Wij 

willen ook hen de kans geven de middelbare school volledig af te ronden. Om deze reden zullen we pas 

stoppen in 2028, als alle huidige kinderen de middelbare school hebben kunnen afronden.

We doen dit nog steeds met veel plezier, het is een verrijking om deze gezinnen te helpen. Wij hebben 

dankzij uw hulp 10 tallen gezinnen kunnen helpen naar een betere toekomst. Wij verwachten het financieel 

te kunnen bolwerken maar wij blijven uiteraard hopen op uw steun wanneer er zich toch nog onverwachts 

iets zal voordoen in de komende zes jaar van ons mooie en succesvolle schoolproject. Ontzettend bedankt.

     

Met vriendelijke groet,

het bestuur van stichting Yanti.

    


