Nieuwsbrief
Nr 3 — december 2019
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
Na een onstuimige zomer met 'über-tropische' temperaturen en
een kalme herfst staat Kerstmis weer bijna voor de deur. Het is
de tijd van terugblikken op wat 2019 gebracht heeft en
voorbereiden op het onbekende nieuwe jaar
De afgelopen weken heeft onze voorzitter Ine WawoRuntu heel
wat kilometers over de weg en in de lucht afgelegd. Ze heeft niet
alleen de leerlingen van het Heerbeeck College op hun
uitwisselingsreis begeleid, maar ze heeft ook bezoeken
gebracht, samen met Team Indonesia, aan verschillende
projecten die Stichting Hibiscus financieel ondersteunt. Het
Engelse verslag dat Team Indonesia over het bezoek gemaakt
heeft, is naar het Nederlands vertaald zodat het makkelijker
leest.
Vanwege haar drukke werkzaamheden met de projecten heeft
Ine, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het schrijven van het
reisverslag van het Heerbeeck College aan de leerlingen zelf
toevertrouwd. Ze hebben hiervoor een blog bijgehouden. De
weblink staat verderop in deze nieuwsbrief.
Verder leest u in deze nieuwsbrief wat de statiegeldactie bij
PLUS Erwin Kenter heeft opgebracht.

Stichting Hibiscus
Buigeind 9, 5685 DN Best
T +31 64 15 17127
M stichtinghibiscus@hotmail.com
URL
http://www.stichtinghibiscus.nl

Al onze activiteiten en berichten
zijn ook te volgen op onze
website (zie adres hierboven),
die makkelijk toegankelijk is
voor PC, tablet of smartphone.
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Evenementenkalender 2020
29 januari

Informatiebijeenkomst voor adoptieouders, Vrienden, sponsors, en
vrijwilligers, kortom voor iedereen die Stichting Hibiscus een warm hart
toedraagt.
Plaats: Gemeenschapshuis Vlinderhei, Vlinderhei 16, 5685 GZ Best
Tijd:

19.30 - 21.00 uur

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.
4 - 11 april

Leerlingen van SMA 3 uit Jogjakarta bezoeken het Stedelijk College.

20 mrt - 3 april

Sekolah Tumbuh uit Jogjakarta komt naar Nederland en gaat een bezoek
brengen aan de TUe en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De leerlingen
worden niet bij gastgezinnen ondergebracht maar verblijven in 'dormitories'.
Onze voorzitter Ine WawoRuntu zal hen tijdens hun verblijf begeleiden.

Statiegeldacties
De supermarkten en data voor de statiegeldacties in 2020 zijn nog niet bekend.
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Verslag over de bouwprojecten
In onze vorige nieuwsbrief had onze Stichting bekendgemaakt dat door de samenwerking met
Wilde Ganzen en Stichting Kringloopwinkel Handmelken de onderstaande projecten van start
kunnen gaan of voortgezet worden.
Basisschool Kedawung in het sub-district Karangnongko van district Temanggung in de provincie
Centraal Java. Deze schoolgemeenschap telt 102 personen (93 leerlingen en 9
leraren/administratie). Er zal een sanitairgebouw met zes toiletten worden gebouwd worden en
twee watertanks geplaatst.
Basisschool Ngemplak in het sub-district Kadangan van district Temanggung, eveneens in de
provincie Centraal Java telt 89 personen (78 leerlingen en 11 leraren/administratie). De vloer van
de bibliotheek op de eerste etage is totaal vergaan en zal vervangen worden. Ook de
opvangruimte voor zieke leerlingen wordt gerenoveerd.
De school SDN Mulyorejo in het gehucht Patungrejo Baban Timur van het dorp Mulyorejo in het
sub-district Silo van district Jember in Oost Java. Deze kleine scholengemeenschap telt 35
personen (30 leerlingen en 5 leraren/administratie). Renovatie van schoolgebouw en toiletten.
Inmiddels zijn Ine WawoRuntu, samen met Eva en Mia van Team Indonesia daar op bezoek
geweest. Hieronder hun uit het Engels vertaalde verslag.

❞Nadat

de renovatie en verbouwing van de drie scholen bijna drie jaar hebben stilgelegen,
komen Ibu Ine, Eva, en Mia bij de scholen op bezoek.
Woensdag 13 november 2019
Nadat we de eerste vlucht van Jakarta naar Jogjakarta hebben genomen, wordt de reis per auto
voortgezet naar Kandangan in het district Temanggung. Daar hebben we bij een boekhandel
eerst wat nuttige cadeautjes en spelletjes gekocht voordat we naar basisschool Kedawung gaan.
De rit erheen duurt drie uur maar gelukkig zien we onderweg veel prachtige rijstvelden en
genieten we van de frisse lucht.
De leerlingen en leerkrachten
staan ons al bij het hek op te
wachten en we worden uitgebreid
begroet voordat de leerlingen
weer
teruggaan
naar
hun
klaslokalen om hun les te
hervatten.
De
leerkrachten
nemen ons mee naar een lokaal
om
ons
nogmaals
te
verwelkomen en volledig bij te
praten omdat het hoofd van de
school vandaag helaas niet zelf
aanwezig kan zijn om de
honneurs waar te nemen.
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Verslag over de bouwprojecten - vervolg
Na het gesprek met de leerkrachten zijn
de kinderen aan de beurt. Ze voeren de
'Jaran Kepang' uit, een traditionele dans
uit Temanggung. Natuurlijk zijn ze heel
blij met de cadeautjes.
Voordat we vertrekken overhandigt Ibu
Ine symbolisch het bouwmateriaal aan
Pak Subadi en Pak Mongin. Omdat de
renovatie van school Ngemplak al klaar
is, kunnen de werklieden deze week (18
november) met de bouw van de toiletten
van deze school gaan beginnen.

Na het afscheid gaan we op weg naar
basisschool Ngemplak die ongeveer
drie kilometer verderop aan de weg
ligt. Het is inmiddels op het heetst van
de dag maar ook hier worden we door
de leerlingen begroet met de 'Jaran
Kepang'. Pak Tri Widi, die hier vroeger
als leerkracht gewerkt heeft, is bij
beide bezoeken aanwezig maar nu als
vrijwilliger van Stichting Hibiscus.

Het is de tweede keer dat Stichting Hibiscus deze school helpt.
Een aantal jaren geleden zijn er toiletten gebouwd en nu heeft
de Stichting geholpen om een gebouw van twee verdiepingen dat als bibliotheek en moskee dient - te renoveren. De houten
vloer van de verdieping is vervangen door beton. Door het
gebruik van een lichte kleur verf krijgt de ruimte een vrolijke en
frisse indruk. De openslaande ramen zorgen voor toevoer van
frisse lucht. Het gebouw is voor 95% af.
Tijdens dit korte bezoek overhandigt Pak Tri Widi een bijzonder
aandenken aan Stichting Hibiscus en Stichting Kringloopwinkel
Handmelken.
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Verslag over de bouwprojecten - vervolg
Donderdag 14 november 2019
De reis van Jogjakarta naar Kalibaru Station, Banyuwangi duurt maar liefst 12 uur en dan zijn we
nog maar pas op het station aangekomen. We hebben nog een uur te gaan om de school
Mulyorejo te bereiken. Gelukkig heeft de school vervoer geregeld in de vorm van motorfietsen.
Het is een verstandige keuze omdat de route dwars door koffie- en cacaoplantages voert.
Gelukkig is er nog geen regen gevallen zodat we zonder moeilijkheden bij de school aankomen.
We hebben onderweg wel veel last van stof maar dat is beter dan modder.
Bij deze school hebben we de gelegenheid om het
bouwproces met eigen ogen te zien. Het nieuwe
schoolgebouw wordt gebouwd naar een voorbeeld van
een al eerder opgetrokken gebouw. De fundering van
de drie ruimtes is al zichtbaar; de hoofdingang staat
op het zuiden gericht.
De oude houten gebouwen waarin deze school
oorspronkelijk huist zijn nog niet afgebroken zodat het
onderwijs aan de leerlingen gewoon door kan gaan.
Tijdens de gesprekken met leerlingen komt Pak Ngatijan, de oprichter van de school, ons
gezelschap houden. Wie had een jaar eerder ooit gedacht dat deze droom om een nieuwe school
te bouwen uit zou komen? Als alles vlot verloopt zal het bouwproject in januari 2020 af zijn. We
hebben wel gemerkt dat de leerkrachten graag meer ondersteuning en training op het gebied van
kennisoverdracht willen hebben. Dit zal zowel de leerkrachten als leerlingen ten goede komen.
Aan deze vraag zal aandacht besteed worden nadat het bouwproject beëindigd is.
Ons bezoek aan deze school blijft niet onopgemerkt
bij de lokale inwoners. ze willen ons graag de
omgeving laten zien en nemen ons op de motorfietsen
mee om van de natuur te genieten. Onderweg
stoppen we om verse kokosnoten te verzamelen. Na
deze tocht brengt een van de inwoners ons in zijn auto
terug naar Kalibaru.❞

Tijdens elk bezoek heeft Ine telkens weer benadrukt
dat de hulp die Stichting Hibiscus hen biedt
humanitaire hulp is en volledig losstaat van politiek of
geloofsovertuiging.
Zij verwacht ook dat alle betrokkenen de school en
sanitaire voorzieningen goed zullen onderhouden. "De
leerlingen zijn de toekomst van Indonesië. Zij zullen
het land, de cultuur, de gebruiken en gewoontes van
Indonesië moeten bewaren en voortzetten," aldus Ine.
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Verslag over de bouwprojecten - vervolg
Het verslag van het bezoek aan de scholen is ook op video vastgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=soq4a36ip1U&feature=youtu.be
Stichting Hibiscus wil graag de Wilde Ganzen en Stichting Kringloopwinkel Handmelken heel
hartelijk bedanken voor hun hulp en interesse!
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Uitwisselingreis van het Heerbeeck College
De leerlingen van het Heerbeeck College zijn in oktober op uitwisselingsreis naar Indonesië
geweest. Onze voorzitter is, samen met een docent van de school, de vaste begeleider van
deze leerlingen. Ze is niet alleen begeleider maar ze zorgt er ook voor dat onderweg alles vlot
verloopt. Omdat haar bezoek aan de bouwprojecten van de drie scholen vrijwel naadloos
aansloot op de reis van de leerlingen van het Heerbeeck College, had ze dit jaar geen tijd om
de belevenissen en activiteiten van de leerlingen op te schrijven. Gelukkig hebben ze zelf een
weblog bijgehouden.
https://indonesieheerbeeck2019.wordpress.com/blog-feed/page/2/
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Opbrengst statiegeldactie voor Stichting Hibiscus
Van 7 oktober t/m 3 november 2019 konden de klanten van PLUS Erwin Kenter, Den
Ekker 1B in Best hun statiegeldbonnen aan Stichting Hibiscus doneren. De opbrengst van
deze actie bedroeg EURO 143,10.
Stichting Hibiscus wil PLUS Erwin Kenter en natuurlijk ook hun klanten zeer hartelijk
bedanken voor hun medewerking en donaties.
De opbrengst van de actie wordt besteed aan vervanging van de vloer van de bibliotheek
op de eerste etage, en renovatie van de opvangruimte voor zieke leerlingen van
basisschool Ngemplak in het sub-district Kadangan van district Temanggung, in de
provincie Centraal Java. Inmiddels is men met de werkzaamheden begonnen.

Mede dankzij de bijdragen van Stichting Kringloopwinkel Handmelken, de Wilde
Ganzen, de statiegeldacties bij de supermarkten, de Vrienden van Hibiscus en overige
donaties kan niet alleen dit project maar ook nog twee andere gerealiseerd worden. Wij
houden u op de hoogte van al onze projecten.
Mocht u willen doneren, of heeft u een vraag over de Stichting, kijk dan op onze website
hoe u dit kunt doen. https://stichtinghibiscus.nl. U kunt ook een bericht sturen naar
stichtinghibiscus@hotmail.com.
En wilt u zich aansluiten bij Vrienden van Hibiscus, dan staat alle informatie daarover op de
volgende pagina.
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Word ook Vriend van Hibiscus!
Helpt u ook mee om Stichting Hibiscus te helpen met haar projecten?
Inmiddels hebben we 29 Vrienden die tezamen aan reguliere bijdragen EURO 793,-bijeen brengen. Hartelijk dank hiervoor!
Dit bedrag komt uiteraard ten goede aan de projecten die onze Stichting uitvoert, zoals
bijvoorbeeld schoonwatervoorzieningen, toiletgebouwen en educatieve middelen.
Eenmaal per jaar worden Vrienden van Hibiscus, sponsors en donateurs uitgenodigd
om onder het genot van een hapje en drankje met het bestuur en vrijwilligers bij te
praten over het wel en wee van onze Stichting.
De kosten voor de hapjes en drankjes zijn, zoals u zult begrijpen, voor uw eigen
rekening.
Wij nodigen u graag uit om ook tot de Vriendenclub toe te treden.
Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal EURO 12,00 — meer mag natuurlijk ook! —
bent u Vriend van Hibiscus. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten
door middel van onze nieuwsbrief, maar u kunt ook altijd naar onze vernieuwde website
surfen.
Voor de jaarlijkse bijdrage ontvangt u een nota per e-mail, maar als u geen e-mailadres
hebt, ontvangt u de nota en nieuwsbrief per post.
Stichting Hibiscus is een ANBI-instelling: Algemeen Nut Beoogde Instelling.
Uw bijdrage is als schenking aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Om uzelf aan te melden als Vriend van Hibiscus hoeft u slechts een e-mail te sturen
naar d.huffenreuter@upcmail.nl of een briefje te sturen naar Stichting Hibiscus, p/a
Corry Huffenreuter, Houtwal 144, 5509 KK Veldhoven met vermelding van onderstaande
gegevens.
Naam
…………………………………………………………………
Voorvoegsel
…………………………………………………………………
Voorletters
…………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………
Postcode
…………………………………………………………………
Woonplaats
…………………………………………………………………
E-mailadres
…………………………………………………………………
Geeft tot opzegging een jaarlijks bedrag van € ……………..
(zegge :
………………………………………………………………… EURO
Met ingang van het jaar …………………………………………………………………
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Stichting Hibiscus wenst u allen prettige
feestdagen en een voorspoedig en gezond
Nieuwjaar toe!

U bent in het e-mailbestand van Stichting Hibiscus opgenomen omdat U zich hiervoor
heeft aangemeld, of doneert, of een vrijwilliger bent. Onze stichting wilt u echter niet
onnodig spammen. Indien u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, stuur dan
een korte mail naar stichtinghibiscus@hotmail.com.

