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Het nieuws in het kort

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.

Veel evenementen zijn door de beperkende maatregelen niet
doorgegaan, maar ondanks dat alles heeft Stichting Hibiscus tijdens
deze maanden niet stilgezeten.
Door de pandemie is bij veel gezinnen in Indonesië een tekort aan
voedsel ontstaan. Stichting Hibiscus heeft daarom besloten om tijdens
deze pandemie van haar kernmissie af te wijken om deze gezinnen met
voedselpakketten te helpen.
Ook de kinderen in Indonesië hebben het moeilijk. Ze zijn vanaf maart
tot nu niet naar school gegaan en moeten, net als in Nederland, vanuit
huis via internet de lessen volgen. Deze situatie brengt nieuwe
problemen met zich mee. Vaak beschikken ze niet eens over een laptop,
tablet of smartphone, of ze ondervinden, als ze wél over de apparatuur
beschikken, moeilijkheden met de internetverbinding omdat ze te ver
van een stad wonen.
Er is gelukkig ook positief nieuws. Door het organiseren van webinars
over interessante thema's is het Stichting Hibiscus gelukt om vrienden
en kennissen uit Nederland, Indonesië en andere delen van de wereld
toch in contact met elkaar te brengen.

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 is een bizar jaar geweest. De Covid-19 pandemie heeft een drastische verandering
in de samenleving teweeggebracht. Hoewel er lichtpuntjes te bespeuren zijn om de
(wereld)bevolking uit die wurggreep te bevrijden, hebben we nog helemaal geen idee hoe
2021 er uit gaat zien.
Onze Stichting durft geen plannen te maken, zelfs geen voorzichtige. We weten nog niet
wanneer en in welke vorm de Culturele Maand weer op de agenda staat, maar we zullen
met de partijen waar we mee samenwerken ons uiterste best doen om in de toekomst
een leuke vorm aan de Culturele Maand te geven.
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Jamu Story, The Art of Healing - webinar
Stichting Hibiscus had op zaterdag 13 juni jl. in nauwe
samenwerking met de Indonesische Ambassade in Den
Haag en Stichting Alzheimer Indonesia/Nederland een
webinar georganiseerd met als thema 'Jamu Story, the Art
of Healing'.
De voorzitter van onze Stichting, Ine WawoRuntu en tevens
moderator van dit webinar zei tijdens de opening dat de
Covid-19 pandemie veel lessen bevat die we op onze
levensreis kunnen gebruiken. "We worden herinnerd aan de
belangrijke waarden die we al hebben terwijl we tegelijkertijd
zoeken naar nieuwe."
Het verhaal en de geschiedenis van de jamu (kruidenthee) zijn belangrijke, verbindende
aspecten tussen de Indonesische bevolking en de wereld. Mensen die van de cultuur en het
erfgoed van Indonesië op de hoogte zijn, kennen de jamu als een erfenis van de archipel en
zullen de kruidenthee om de geneeskrachtige eigenschappen ooit wel eens geprobeerd hebben.
De heer Fikry Cassidy - vice Ambassadeur van Indonesië - zei in zijn toespraak dat dit webinar
zeer actueel is tijdens deze Covid-19 pandemie. Wereldwijd worden veel mensen aan dit virus
blootgesteld en erdoor geïnfecteerd. Het is voor alle mensen in de wereld van het grootste
belang om gezond te blijven zodat we met elkaar het virus kunnen bestrijden.
De gastspreker, Nova Dewi, een Indonesische jamu-expert, legde
uit dat jamu erg goed en zeer van belang is voor de gezondheid,
het uithoudingsvermogen, en schoonheid van de mens. De
helende energie van Indonesische kruiden en specerijen is al
heel lang bekend. Vervolgens vertelde ze hoe jamu als genezend
medium en natuurlijk medicijn een onderdeel én leerproces is van
'A Quest for Health', omdat de meeste gezondheidsproblemen bij
de mens het gevolg zijn van de manier van leven.
Aan het eind van het webinar kregen de deelnemers ruimschoots
de gelegenheid om vragen te stellen.
De organisatoren hopen dat de deelnemers door dit webinar niet alleen jamu zélf gaan
gebruiken, maar ook via verschillende media willen bijdragen aan de promotie en verspreiding
van de deze helende kruiden en specerijen.
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Screenshots Jamu Story - webinar

Ine WaroRuntu - moderator van het webinar

Voor meer informatie over Nova Dewi en jamu, klik op onderstaande link.
https://www.womenwill.com/indonesia/stories/suwe-ora-jamu.html
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Hulp aan de batikmakers
Niet alle gezinnen in Indonesië hebben een buffer om de crisis die door Covid-19
veroorzaakt is, te overbruggen. Zo waren de batikmakers uit het dorp Lasem (in de buurt
van Semarang, Centraal Java), en de dorpen Kepek en Tembi (beide in de buurt van
Jogjakarta) zwaar getroffen.
Met behulp van Stichting Kringloopwinkel Handmelken Best, het Stedelijk College
Eindhoven en Stichting Wilde Ganzen heeft onze Stichting de batikmakers kunnen helpen
door mondkapjes te laten maken van de batikdoeken die ze niet konden verkopen doordat
alle winkels en markten in Indonesië gesloten waren.
Stichting Wilde Ganzen heeft het bedrag waar onze Stichting op dat moment over
beschikte, EURO 2.300,- met 100% verdubbeld zodat onze zusterstichting in Jakarta een
bedrag van EURO 4.600,- heeft ontvangen.
Van dat laatste bedrag is EURO 3.150,- aan het mondkapjesproject besteed. Er werden
8.170 batik mondkapjes gemaakt die allemaal verkocht zijn. De opbrengst is teruggegaan
naar de batikmakers.
Van de opbrengst is het dorp Kepek begonnen met micro-farming van groenten, en het
dorp Tembi met micro-farming van visjes. Het dorp Lasem is mondkapjes blijven maken
en verkopen.
Door dit mondkapjesproject hebben er in totaal 50 personen in de drie dorpen directe hulp
kunnen krijgen. Als we de sub-leveranciers en distributeurs meerekenen, hebben we door
het project in totaal zeker 200 personen geholpen om de eerste gevolgen van de
pandemie door te komen.
De batik mondkapjes zijn ook in Nederland te verkrijgen.
• Toko Senang, Kastelenplein 62A, 5653 LP Eindhoven, of bij
• Marjoline Schaap, bereikbaar via Whatsapp: +31 6 24 34 64 26.
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Foto's Hibiscus mondkapjes

Voor meer beeldmateriaal over de batikpatronen, klik op onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=o9SqhXomghI
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Hulp aan afvalsorteerders, daklozen en becakrijders
Van het totale bedrag dat onze zusterstichting in Jakarta heeft ontvangen, is een bedrag van
EURO 1.450,- naar hulp aan afvalsorteerders, daklozen, en becakrijders gegaan. Ze hebben
hulp gekregen in de vorm van voedselpakketten en essentiële levensbehoeften, vitamine C,
mondkapjes, en schoolbenodigdheden voor hun kinderen.
• 70 gezinnen van de afvalstortplaats in Bantar Gebang in Jakarta hebben een voedselen vitaminepakket ontvangen;
• 240 personen van de afvalstortplaats
voedselpakket ontvangen;

Piyungan in Jogjakarta hebben een

• een home schooling project voor straatkinderen in Cilincing in het noorden van Jakarta
onder leiding van Betty Suryaningsih, heeft voedselpakketten aan alle 40 leerlingen
uitgedeeld.
Voor meer beeldmateriaal over onze hulp, klik op onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=Nqx4eUVmlzM&feature=youtu.be
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Foto voedselhulp
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Songke, Weave of Life - webinar

Indonesië heeft een rijk en divers cultureel erfgoed. Om de verschillende aspecten van het
erfgoed onder de aandacht te brengen heeft Stichting Hibiscus in samenwerking met
Stichting Alzheimer Indonesia/Nederland en Indonesian Diaspora Nederland in augustus jl.
een webinar georganiseerd met als thema 'Songke, Weave of Life'. Met dit webinar wilden we
de aandacht vestigen op de wevers in het district Manggarai, Oost Nusa Tenggara.
Manggarai staat bekend om haar natuurlijke charme, maar meer nog om de geweven Songke
Manggarai doeken. Het weven van deze doeken is een zeer unieke kunst en wordt beheerst
door meer dan de helft van de Manggarai bevolking. Helaas is deze weeftechniek bij het
publiek nog niet erg bekend.
Songke is voor de bevolking hun communicatie(taal) met de natuur. Het speelt een
belangrijke rol in hun leven. Deze culturele rijkdom en de verhalen die daarbij horen hebben
echter nog niet de aandacht van de bezoekers getrokken. De bevolking van Manggarai hoopt
in de toekomst een school te openen om jongeren in deze bijzondere weefkunst op te leiden.
De Songke-doeken zijn in Nederland te koop via onze voorzitter Ine WawoRuntu.
Voor aankoop of meer informatie kunt u mailen naar stichtinghibiscus@hotmail.com of een
brief sturen naar Stichting Hibiscus, Buigeind 9, 5685 DN Best.
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Foto's Songke - Webinar

11

THE LOREM IPSUMS

SPRING 2016

Foto's Songke - webinar
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Foto's Songke - webinar
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Foto's Songke - webinar
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Foto's Songke - webinar
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Word ook Vriend van Hibiscus!
Helpt u ook mee om Stichting Hibiscus te helpen met haar projecten?
Inmiddels hebben we 27 Vrienden die tezamen aan reguliere bijdragen EURO 763,-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 stichtinghibiscus@hotmail.com of een briefje te sturen naar Stichting Hibiscus,
Buigeind 9, 5685 DN Best. 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 kerstdagen
en
een gelukkig en gezond 2021

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.

