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Voor u ligt Nieuwsbrief 15. In dit nummer doen we onder andere
verslag van ons Dance4Friends evenement. De opbrengst van
deze avond was uiteindelijk ruim 5.500 euro. Onze speciale dank
gaat uit naar de heer Bas Ribbens. Mede dankzij zijn steun is de
opbrengst een stuk hoger geworden dan we hadden durven
dromen!
Opgeteld bij de opbrengst van eerdere acties en bij de fraaie
donaties van Kringloopwinkel De Recycling en de Wateringse
Parochie Jan De Doper konden we in januari definitief besluiten
om de bouw van de school nog dit voorjaar door te laten gaan! Op
23 maart 2017 is er dan ook daadwerkelijk begonnen met de
bouw. Het is ons grootste project tot nu toe en u begrijpt dat het
spannende tijden voor ons zijn.
Eind juni van dit jaar zullen Maria en Conny wederom een bezoek
brengen aan Bali waarbij ze de school definitief overdragen aan de
eigenaar van de grond, Pande Sugita. In onze volgende
nieuwsbrief zullen we uiteraard uitgebreid verslag doen van de
bouw maar ook van de oplevering van de school.
Mocht u binnenkort zelf van plan zijn om naar Bali te gaan, u kunt
ons en de heer Sugita geen groter plezier doen dan een bezoek te
brengen aan Apuan! De contactgegevens van Pande Sugita
kunnen wij u verstrekken! De school is straks te herkennen aan
dit bord:
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Fundraising en Fun een fantastische combinatie.
Zondag 27 november 2016 was er een prachtig evenement
opgezet in Reeuwijk door de Stichting Ron’s Droom. Een
evenement waar velen op af waren gekomen om het initiatief om
veel geld in te zamelen voor de bouw van een school in Apuan op
Bali. Eric opende het evenement met letterlijk het bestuur achter
zich. En Bas de sponsor achter Ron’s Droom trapte af met een
gulle gift die hij overhandigde aan Eric en Stella. Een magnifieke
middag en avond volgde met tal van artiesten afwisselend
gepresenteerd door Stella en Justine. Challenge XL pakte gelijk uit
met een geweldige set zodat de stemming er gelijk in zat. Wieteke
van Dort stal de show met haar hits die we zo gemakkelijk
meezingen en de vele leuke Indische mopjes die ze in de loop der
tijd heeft verzameld. Ook deed ze nog even tussendoor een oproep
om haar nog moppen te sturen.

DJ Ron Funkytown liet zien wat een geweldige disco show hij in de
vingers heeft en er werd wat afgedanst tijdens zijn sets. Dat gold
ook voor Escobar die weet wat er nu populair is, een geweldige
entertainer. De 6 danseressen van Maeva hadden erop gestaan
om ook deel uit te maken van dit evenement. In hun dansen lieten
ze zien met welk gevoel en warm hart ze het project
ondersteunen, prachtig!
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Een hoogtepunt naast alle andere hoogtepunten was het optreden
van Sjors van der Panne. Tjonge, de zaal luisterde ademloos naar
deze zanger die het vermogen heeft om je in je gevoel te treffen.
Maar hij daagde ook uit tot
meezingen waarop het publiek
massaal reageerde
Een topzanger met een warme
presentatie waar elke publiek voor
door de hoeven gaat. En vergeet
vooral ook zijn toetsenist en gitarist
niet. Wat een geweldig mini
concert!
Een mooie en boeiende presentatie samengesteld door Eric en
ingesproken door Wieteke, liet zien wat de Stichting tot nu toe
gepresenteerd heeft en wat de plannen zijn voor de nabije
toekomst. Prachtig!
De trekking van de loterij en de
uitreiking van de mooie prijzen werd in
een nieuw Olympisch record afgewerkt.
En dan het grote moment, de penningmeester
Jan
Henk
maakt
het
ingezamelde bedrag bekend. Een enorm
bedrag ver boven verwachting. Een
emotioneel moment voor alle aanwezigen. Met z’n allen hebben ze
het waar gemaakt.
De uitsmijter was het optreden van Challenge XL met Justine
Pelmelay. Hoe later op de dag hoe gekker. Een lekker show waar
iedereen nog even uit zijn dak ging. En dan komt er aan deze
mooie dag een einde. Stella kon met moeite haar stem bedwingen
om iedereen te bedanken voor dit enorme succes waar iedereen
zo hard aan had gewerkt. Ze bedankte iedereen! Maar het gaat
niet om de bezoekers, de sponsors, de artiesten, het bestuur,
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maar om het doel wat we voor ogen hebben en dat is door deze
opbrengst heel wat dichterbij gekomen. En ze kondigde aan: ‘Over
twee jaar organiseren we weer zo’n evenement. We hopen dan
weer op u te kunnen rekenen’.
Met dank aan John van Hese van Tjampoer voor de tekst en Robert
van Haaften voor de foto’s!

Bouw school Apuan
Apuan is een klein dorpje op het eiland Bali in de deelgemeente
Bangli en telt circa 3.000 inwoners. Dit dorpje kan als arm worden
beschouwd. Het ligt tamelijk afgelegen en ver van alle toeristische
activiteiten. Het heeft weinig elementaire infrastructuur en ook de
lokale overheid kan nauwelijks hulp of basisfaciliteiten bieden. De
meeste ouderen van dit dorp zijn analfabeet en werken al
generaties lang op het boerenland.
Omdat in Apuan geen school is, gaan de meeste kinderen naar
een school in een ander dorp ca. 12 km verderop. Kinderen van
arme ouders gaan niet naar school. Zij helpen vaak hun ouders op
het platteland of hangen doelloos rond in het dorp. Vooral deze
groep kinderen dreigt hetzelfde lot als hun ouders te treffen.
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Een plaatselijke dorpsbewoner die het zelf ook niet breed heeft,
heeft zich circa 4 jaar geleden ontfermd over een aantal kinderen
dat in het dorp rondhing, terwijl hun ouders op het boerenland
moesten werken, “het is zo frustrerend om te zien dat deze
kinderen nauwelijks een toekomst hebben” zei hij ooit. De opvang
van deze kinderen in zijn privéwoning begon oorspronkelijk met
allerlei bezigheden, zoals tekenen, sport en spel en volksdansen.
Deze activiteiten werden toen successievelijk uitgebreid met leren
lezen en schrijven.
Op dit moment wordt een soort van basisonderwijs gegeven door
een vrijwilligster, maar uiteraard zeer provisorisch en met
minimale middelen.

Inmiddels is de groep gegroeid tot 12 kinderen. Daarnaast
probeert men voor de zogeheten drop-outs, dit zijn jongeren die
soms noodgedwongen van school af zijn, ook onderwijs te
verzorgen; op dit moment zijn dat er 5 jongeren. Omdat het
langzamerhand ondoenlijk is om alle bovengenoemde activiteiten
in de beperkte woonruimte uit te voeren, heeft Stichting Ron’s
Droom sinds 2015 het plan opgevat om hiervoor een eenvoudige
school te bouwen.
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Na vele bedelbrieven van Ron’s Droom aan allerlei organisaties,
losse donaties van particulieren en instellingen, de verkoop van
snuisterijen op neuzelbeurzen, de verkoop van tweedehandse
boeken en uiteraard de opbrengst van Dance4Friends, is het
gelukt om de benodigde middelen bijeen te krijgen. Wij zijn hier
bijzonder dankbaar voor!

Afgelopen maart is Maria, onze projectleider, naar Bali afgereisd
om de bouw van de school voor te bereiden. Ook in Apuan is men
erg blij en dankbaar dat daar eindelijk een heuse school gebouwd
gaat worden. Bijgaande foto’s geven een beeld van de bouw in
wording. De planning is dat de nieuwe school medio juni 2017
wordt opgeleverd. Al met al heel leuk en dankbaar werk.
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Stand van zaken projecten
Kampus Diakoni Modern (KDM)
KDM is een opvangcentrum voor straatkinderen. De missie is om
een innovatieve en zorgzame omgeving te bieden voor Indonesische straatkinderen, zodat ze bekwame, zelfverzekerde en
selfsupporting volwassenen worden. Werkgroep ‘72 ondersteunt
hier met bouwkundig advies, personeelsbegeleiding en
ondersteuning bij het opstellen van protocollen. Er is financiële
hulp benodigd t.b.v. renovaties.
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Momenteel wordt er gekeken naar een gedegen en haalbaar
onderhoudsplan voorafgaande aan een eventuele financiële
bijdrage. Begin december is er een groots opgezette dag voor alle
vrijwilligers van Werkgroep ’72 bij KDM geweest. Het doel van
deze dag was: een leuke dag voor de kinderen, het verhogen van
de betrokkenheid van de vrijwilligers en het werven van nieuwe
sponsoren.
Ronsdroom heeft IDR 3.396.277 oftewel 250 euro geschonken
voor de organisatie van deze dag. In 2017 gaan we besluiten
welke projecten van werkgroep ’72 we willen ondersteunen.

Santi Rama, Jakarta
In de afgelopen periode zijn er wat mutaties in het bestand van
de sponsorkinderen geweest. Het gaat hier om kinderen die bij
Santi Rama weg zijn en 'nieuwe' sponsorkinderen die voor hen in
de plaats zijn gekomen. Uit een inventarisatie blijkt dat sommige
kinderen liever dichter bij huis naar school gaan en dat anderen
nog bij Santi Rama zitten maar geen financiële steun meer nodig
hebben omdat hun vader en/of moeder een betere baan heeft
gevonden. Tot op heden is het aantal sponsorkinderen nog steeds
20, waarvan in het schooljaar 2016-2017 vijf 'nieuwe'.
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Door deze mutaties hebben we onlangs een herverdeling moeten
maken waardoor aan sommige vaste donateurs een ander kind is
gekoppeld. Eén dezer dagen kunnen alle vaste donateurs een
rapportage over hun kind verwachten.
Tijdens hun vakantie eind juni a.s. zullen Maria en Conny ook een
bezoek aan Santi Rama brengen, o.a. om het sponsorgeld voor
het nieuwe schooljaar 2017-2018 persoonlijk te overhandigen.
Ikang Papa Bali
Ondanks het feit dat WhatsApp en Facebook
alle communicatie veel sneller maakt, komen
wij er nu pas achter dat onze vriend en
contactpersoon bij Ikang Papa, Nyoman
Sukantha in december 2016 is overleden.
Omdat Maria toevallig toch op Bali was i.v.m.
het bouwproject in Apuan, heeft ze een
bezoek gebracht aan het weeshuis om aan
de weduwe ons respect te tonen. Dit werd
door haar zeer gewaardeerd. Tevens is
gesproken over de voortzetting van de steun
van Ron’s Droom in de toekomst
Bij dit gesprek was ook aanwezig onze nieuwe contactpersoon Ibu
Ni Gusti Ayu Made Sri Mayuni. Zij is de penningmeester van het
tehuis en is gelukkig ook bedreven met moderne communicatiemiddelen. We hopen dat de samenwerking met Ikang Papa en
daarmee het goede werk van Pk Nyoman hierdoor maximaal is
gewaarborgd!
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Financieel overzicht 2016
Uitgaven
Scholing
Projecten
Nieuwsbrief
Website
Lidmaatschappen
Diverse Kosten
Dance4Friends
UITGAVEN

€ 3.840,00
€ 250,00
€ 198,64
€ 39,00
€ 120,20
€ 710,89
€ 1.572,80
€ 6.731,53

Inkomsten
Sponsoring
Donateurs
Opbrengst Acties
Dance4Friends
Rente baten
INKOMSTEN
TOTAAL BATEN
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€ 784,00
€ 3.153,52
€ 3.867,00
€ 7.074,34
€ 48,61
€14.927,47
€ 8.195,94

Donatie
We zijn heel blij met de financiële
donatie van 2.000 euro van Kringloopwinkel De Recycling voor de bouw van
het schoolgebouw op Bali in het dorpje
Apuan. In mei 2016 hebben we uit het
donatiebedrag van de vrijwilligers van
de Recycling ook al een donatie van 784
euro ontvangen
Heel erg bedankt voor de moeite die de mensen van Kringloop De
Recycling hebben genomen om zich te verdiepen in de doelstelling
van onze stichting en het project op Bali in het bijzonder, met deze
donatie als resultaat.
http://www.recyclingwestland.nl/
Daarnaast hebben we begin 2017 maar liefst
1.571,50 euro ontvangen. Dit bedrag was
afkomstig van de kerstcollecte van de
Wateringse Parochie Jan De Doper. Wij
danken het Bestuur van de Parochie federatie
Sint Franciscus hartelijk voor dit mooie
gebaar!
Het bestuur
Eric Makadoero
Conny van Niel
Jan Henk Timmer
Maria Makadoero
Stella Makadoero
Marjolein Makadoero–Oldendorp

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
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