Nieuwsbrief
Nr 2 — juni 2017
Stichting Hibiscus wil verbeteringen realiseren
op het gebied van milieu, hygiëne en educatie
in Indonesië.
In samenwerking met haar zusterorganisatie ter
plaatse worden projecten geselecteerd en
financieel ondersteund voor
• aanleg van voorzieningen voor schoon
water
• bouw van toiletgebouwen
• aanschaf schoolboeken,
schrijfbenodigdheden en
computerapparatuur
Stichting Hibiscus werkt uitsluitend met
vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

Het nieuws in het kort
Inmiddels is het weer juni en mag Stichting Hibiscus
terugkijken op een geslaagd verblijf in de maand maart
van leerlingen van Sekolah Victory Plus (SVP) uit
Bekasi in West-Java bij gastgezinnen van leerlingen
van het Heerbeeck College. Ook de twee meisjes Irma
en Ina uit het weeshuis Yayasan Prima Unggul, die
door onze Stichting waren uitgenodigd, hebben het
goed naar de zin gehad.
En natuurlijk was er de culturele maand in april, dit jaar
met het thema Bali. Het Festival Bali, georganiseerd
door onze vrijwilligers in samenwerking met
CultuurSpoor en mede gesponsord door Rumah
Budaya Indonesia, werd gehouden in de Prinsenhof in
Best.
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Evenementenkalender
Zomermaanden
Statiegeldactie
Help Stichting Hibiscus met een financieel duwtje in de rug door het doneren van
uw statiegeldbon.
20 juni - 17 juli

PLUS - Erwin Kenter

13 juni - 10 juli

PLUS - Ton Henst

28 aug. - 10 sept. AH Boterhoek
17 september 2017
Sociale Markt heeft een nieuwe naam gekregen: Feel Good Beter Best.
Het vindt plaats in het gebouw en op het veld van Jongerencentrum Todo, Jacob
van Wassenaerstraat 69, 5684 CR Best.
Ook Stichting Hibiscus heeft hier een kraam waar u alle informatie krijgt over ons
en onze projecten.
Oktober
Uitwisselingsprogramma. Onze Stichting helpt en adviseert het Heerbeeck
College in Best en het Stedelijk College in Eindhoven bij de uitwisseling van hun
leerlingen met een school in Indonesië.
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Scholenuitwisselingsproject Heerbeeck College
Van 5 tot 18 maart 2017 hebben de leerlingen van Sekolah Victory Plus
(SVP) uit Bekasi in West-Java een bezoek gebracht aan het Heerbeeck
College. Tegelijkertijd heeft Stichting Hibiscus twee meisjes, Irma en Ina, uit
het weeshuis Yayasan Prima Unggul laten overkomen om kennis te maken
met Nederland en de Nederlandse samenleving.
In de eerste week verbleef iedereen bij een gastgezin in Best of omgeving en
volgden Irma en Ina het programma dat door het Heerbeeck College werd
aangeboden.
In de tweede week maakten de leerlingen van SVP excursies naar Duitsland,
België en Frankrijk. Irma en Ina bleven in Best en logeerden bij de families
Van de Wouw en Wieringa. Voor die week was er een speciaal programma
samengesteld. Elke dag gingen ze met vrijwilligers van onze Stichting op pad.
Ze zijn voor een bezoek ontvangen door de heer Anton van Aert,
Burgemeester van Best, de heer Maarten Swinkels, Voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Rabobank Het Groene Woud, en de heer Frank
Termote, voormalig Operationeel Directeur van Friesland/Campina.
Ook de vrijwilligers van de uitwisseling kijken terug op een leuke en leerzame
ervaring. Hieronder leest u hun indrukken.
Familie Van de Wouw
"Het verblijf van Irma en Ina bij ons was een prettige ervaring. Onze kinderen zijn
het huis uit, dus het bracht wat leven in de brouwerij. We konden onze Bahasa
Indonesia weer ophalen en met hen over het huidige Indonesië praten. Het was
vooral leuk om door hun ogen naar de Nederlandse samenleving te kijken. We
hebben de indruk dat ze zich hier snel thuis voelden en we werden regelmatig
getrakteerd op zang en dansjes. Ze waren zeer behulpzaam en het eten was geen
probleem, ze lustten alles.
We kijken terug op een paar gezellige dagen en we hebben er vertrouwen in dat
deze twee initiatiefrijke meisjes er wel zullen komen."

Annemarie Dekker
"Wat een leuke en inspirerende dagen heb ik gehad met deze twee leergierige,
intelligente en enthousiaste jonge vrouwen! Met een open blik hebben ze zowel
tijdens het bezoek aan Wageningen University als tijdens de gesprekken over
coöperaties bij de Rabobank en Friesland/Campina zoveel informatie opgenomen.
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Ook tijdens onze autoritten werd er veel gevraagd en gepraat. Het was mooi om te
zien dat ze allebei ook andere interesses hadden. Ina pikte heel wat woorden op uit
de taal en las ook veel voor met een verrassend goede Nederlandse uitspraak. Irma
wilde vooral weten hoe alles in onze maatschappij in elkaar zat en hoe dat
functioneert.
De meeste indruk heeft op mij gemaakt dat ze hier ook duidelijk met een missie
waren: wat kan ik hier leren dat ik weer in Indonesië kan gebruiken. En dan nog niet
eens zozeer voor henzelf, maar voor hun medeleerlingen of hun dorp. Irma wil
bijvoorbeeld graag iets doen aan de ondervoeding en wilde daar meer over weten in
Wageningen. En ja, daar zijn oplossingen voor. Wie weet gaat het ons nog lukken
om daar een gezamenlijk project voor te starten om daar daadwerkelijk iets in te
verbeteren.
Daarnaast zijn Irma en Ina ook gewoon gezellige tieners waar je mee kunt lachen en
die heerlijk kunnen koken!!! Kortom, één brok energie en volop aan de gang om hun
toekomst vorm te geven. Een groot voorrecht om daar een piepklein steentje aan bij
te dragen."

Opening van Festival Bali in CultuurSpoor
Een belangrijke missie van onze Stichting is om de
betrekkingen tussen Indonesië en Nederland warm te
houden. Veel mensen hebben daar hun 'roots' en
hebben veel dierbare herinneringen aan het land. Veel
oude culturen zijn daar geworteld. Tegelijkertijd heeft
de tijd in Indonesië niet stilgestaan. Wij vinden het
belangrijk om de ontwikkelingen in het hedendaagse
Indonesië op het gebied van kunst en cultuur ook in
Nederland te laten zien. De expositie in CultuurSpoor
gaf ons de gelegenheid om hedendaagse werken van
Mary van de Wouw en traditioneel kunstwerk, zoals de
wayangpoppen van het Ramayana Epos uit de
verzameling van Herman Wolff, te tonen.
Op 8 april jl. werd de cultuurmaand officieel geopend
door de burgemeester van Best, de heer Anton van
Aert en de buitengewoon en gevolmachtigde
Ambassadeur van Indonesië voor Nederland H.E. de
heer I Gusti Agung Wesaka Puja. In hun toespraken
legden beiden de nadruk op het belang van goede
relaties tussen Indonesië en Nederland.
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Na het officiële gedeelte voerden leerlingen van
Sekolah Indonesia Den Haag verschillende
traditionele dansen uit. Onder leiding van Uli Tax
Simanjuntak Hutagalung showden leerlingen van het
Heerbeeck
College
als
volleerde
modellen
traditionele kleding uit verschillende gebieden in
Indonesië.
Als speciale, muzikale gast trad Miyoshi Masato uit
Ubud (Bali) op. Hij componeert op viool zijn eigen
moderne versie van traditionele muziek.
Op dit moment maakt hij een wereldreis om inspiratie
op te doen en we zijn blij dat hij onderweg even een
bezoek aan Best heeft gebracht!
Hieronder leest u de impressie van kunstenares Mary
van de Wouw over de opening en de veiling van haar
werk op Festival Bali.

© FinieCouzijn

"Het Festival Bali was voor ons een bijzondere happening. Tijdens de
voorbereidingen is er voortdurend goed voor mij gezorgd door Ine en Mieke en met
deskundige hulp is mijn expositie mooi neergezet.
Bij de opening kreeg ik veel aandacht en ik voelde me zeer vereerd dat ik mijn werk
mocht tonen aan de Ambassadeur en de Burgemeester. Geweldig hoe deze middag
werd opgeluisterd door mooie Indonesische dans en muziek.
Ik had een van mijn werken — de zonnebloemen op een collage van oude
documenten, patroonbladen en kwitanties uit Indonesië — beschikbaar gesteld voor
de veiling op 9 april. Fijn dat het schilderij gekocht is door de heer Prof. Bambang
Hari Wibosono, attaché Onderwijs en Cultuur van de Indonesische Ambassade.
Ik heb veel positieve reacties gekregen over mijn expositie, maar vooral ook over het
festival in zijn geheel."

Andere activiteiten die in CultuurSpoor plaatsvonden waren de interactieve
voorleesmiddag van schrijfster Inge Dümpel over 'Katek, een blond Indisch
krielkuiken' en de lezing van schrijfster/kunstenares Marion Bloem over haar
boek 'Het Bali van Bloem'. Beide schrijfsters, ieder met hun eigen genre, wisten
het publiek te boeien.
Op de zaterdag vlak voor Pasen gaf Herman Wolff een 'hands-on' workshop
over creatieve batiktechnieken voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Onze Stichting en CultuurSpoor kunnen terugkijken op een creatieve en
inspirerende cultuurmaand!
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Foto-impressie opening in CultuurSpoor

© Hans Jansen Fotografie, Best
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Festival Bali evenement
Daags na de officiële opening werd op 9 april in de Prinsenhof in Best het
Festival Bali gehouden, georganiseerd door vrijwilligers van onze Stichting en
met medewerking van een groot aantal leerlingen van het Heerbeeck College.
Wij willen graag Rumah Budaya Indonesia bedanken voor hun bijdrage aan dit
festival, en Inge Dümpel voor haar rol als 'spreekstalmeester'.
Onder de aanwezige gasten waren de burgemeester de heer Anton van Aert en
de attaché Onderwijs en Cultuur van de Indonesische Ambassade, de heer Prof.
Bambang Hari Wibisono.
Na het welkomstwoord toonden leerlingen van het Heerbeeck College onder
leiding van Uli Tax Simanjuntak Hutagalung van dansschool Permata wederom
de verschillende traditionele, Indonesische klederdrachten zodat de mensen die
deze modeshow op de opening gemist hadden, er alsnog van konden genieten.
Onze speciale gast op dit festival was kunstexpert Frans Leidelmeijer die we
waarschijnlijk allemaal wel kennen van het tv-programma 'Tussen Kunst en
Kitsch'. Hij was deze middag de veilingmeester van schilderijen, beelden, boeken
en waardebonnen die aan onze Stichting door bedrijven en particulieren
beschikbaar waren gesteld. Frans deed dit heel professioneel en met veel humor
en hij kreeg het publiek zover dat ze zonder aarzeling en met veel plezier op de
veilingstukken gingen bieden. De opbrengst van €503,50 gaat naar onze
projecten in Indonesië.
En natuurlijk was er muziek! De band The Nightbreakers kregen met hun
gevarieerde repertoire — stijldans, country, jive en poco-poco — veel mensen op
de dansvloer. Zelfs Frans Leidelmeijer kreeg de smaak te pakken en liet het
publiek zien dat hij behalve veilen ook een 'vette jive' kon neerzetten!
Voor de lekkerbekken zorgden Deni's Kitchen en Sate Jawa PawonQ voor
heerlijke snacks en (meeneem)maaltijden.
Hoewel de zon zijn uiterste best deed om met 210 een tropische sfeer te creëren,
was deze eerste zomerse dag niet echt gunstig voor het bezoekersaantal.
Veel mensen zochten hun vermaak in de buitenlucht, maar ondanks dat kunnen
de bezoekers van Festival Bali terugkijken op een gezellige middag.
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Foto-impressie Festival Bali

© Gerald Fredriksz

© Gerald Fredriksz

© FinieCouzijn
© Gerald Fredriksz

© Gerald Fredriksz

© Peter van Hoek

8

Geplande projecten in 2017
Van Stichting Handmelken & Kringloopwinkel in Best kregen wij eind vorig jaar een
prachtig bedrag van € 5.000,- gedoneerd. Met dit geld kunnen we beginnen met het
uitvoeren van een tweetal mooie projecten in Indonesië.
Basisschool Kedawung
De school ligt in Desa Kedawung in het district Temanggung in Centraal-Java. Voor
de leerlingen moeten er drie toiletten met septic tanks gebouwd worden. Door de
hoge ligging van het dorp is er geen schoonwatervoorziening aanwezig, maar we
lossen dit probleem op door het plaatsen van een watertank.
Basisschool Ngemplak 2
De school, gelegen in het dorp Rawaseneng in het district Temanggung in CentraalJava, beschikt op dit moment slechts over een paar vervallen toiletten. Om de situatie
te verbeteren moeten er drie toiletten met septic tanks gebouwd worden en
schoonwatervoorziening aangelegd. Ook de keuken is hoognodig aan renovatie toe.
Stichting Hibiscus wenst iedereen een fijne zomer toe!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op onze mailinglijst staat. U kunt zich afmelden
door een mail te sturen naar stichtinghibiscus@hotmail.com.

