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Het nieuwe schooljaar is begonnen. In Indonesië start dat in juni. Het vorige schooljaar is positief verlopen, alle 

kinderen zijn geslaagd en/of over naar het volgende jaar. Het is leuk om van kinderen hun rapporten te zien. Het 

lukt onze veldwerkster Leni goed om de kinderen en hun ouders/verzorgers gemotiveerd te houden voor school. 

Dit schooljaar hebben we onze groep kunnen vergroten door weer twee kinderen te laten instromen in de 3e klas 

SMA van de middelbare school. Het is mogelijk om ook deze kinderen de middelbare school af te laten ronden. Zij 

dreigden buiten de boot te vallen doordat hun familie het financieel niet meer konden opbrengen. Zoals u weet kost 

het onderwijs in Indonesië geld, elk jaar moet schoolgeld worden betaald, boeken zelf worden gekocht en ook zijn 

uniformen verplicht die zelf moeten worden aangeschaft. Zelfs het basisonderwijs is niet gratis. U kunt zich de 

blijdschap van de kinderen en hun families misschien wel voorstellen. Hiermee worden hun kansen in de 

maatschappij vergroot, het vormt een basis van een beter bestaan voor hun hele familie. Het verbetert zelfs de 

toekomst van hun eventuele eigen kinderen. Op die manier proberen wij bij te dragen aan het welzijn van kinderen 

en volwassenen. 

 

Dankzij uw financiële hulp zijn 17 kinderen het studiejaar 18/19 begonnen. Wij zien ruimte om nog een klein beetje 

uit te breiden met nieuwe kinderen die dreigen uit te vallen door (financiële) problemen in de familie. Waar we op 

letten is dat zij binnen 5 jaar hun studie kunnen afronden zodat we in staat blijven hun schoolgang tot aan de 

afronding te garanderen. Uiteraard hopen wij dat u ons blijft steunen. Financieel staat onze stichting er goed voor 

maar we behouden graag een buffer om ziekte en andere problemen of rampen op te kunnen vangen. U weet wat er 

op Lombok is gebeurd, dat is zes jaar geleden ook op Java gebeurd. Toen hebben wij in Yogyakarta hulp kunnen 

bieden aan niet alleen onze eigen kinderen maar ook aan hun families en buren. 

 

Stichting Yanti bestaat 20 jaar. Wij kijken terug op hele 

mooie dingen, veel kinderen hebben een opleiding 

afgerond en enkele kleine ondernemingen zijn opgestart. 

In Indonesië is dit gevierd dmv een reünie waar ook oud 

leerlingen aanwezig waren. Er is samen gezellig 

bijgepraat en lekker gegeten. In Nederland hebben wij ook 

ons jubileum gevierd dmv een presentatiefilm waarin alle 

kinderen u bedankten. Met uw hulp hebben we veel goeds 

weten te realiseren. Wij hopen dat u ons blijft helpen de 

komende 5 jaar, ontzettend bedankt.           Hartelijke groet van stichting Yanti 
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