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In ons project zitten intussen rond de 150 
kinderen, waarvan rond de 40 kinderen die 

door ouders uit Indonesië zelf worden 
ondersteund 

Vandaag willen wij u vragen om 
een gift voor de ouders van onze 
kinderen. Door de corona hebben 
vele ouders  hun baan verloren en 
staan met de rug tegen de muur. 

Ze hebben geen inkomen meer. Nu 
is onze stichting in Batu bezig om 
ouders een financiële injectie te 

geven zodat ze zelf weer voor hun 
inkomen kunnen zorgen. De 
volgende dia’s laten zien hoe 

ouders nu bezig zijn om weer hun 
eigen brood te verdienen  maar 
daar is dus wel geld voor nodig. 
Daarom willen wij ook u vragen 

hieraan mee te werken.



De vader van Zefanya verkoopt 
koffie en thee langs de kant van 
de weg  en probeert zo 
inkomsten voor het gezin te 
vergaren.



De moeder van Zefanya staat 
weer in een andere straat 
koekjes te verkopen. Ze is hier 
bezig met het bakken van 
koekjes. 
Deze ouders hebben  behalve  
last van de corona, ook nog 
moeiten met ziekte, moeder 
staat onder controle van het 
ziekenhuis i.v.m. kanker. 



Hier ziet u  
het stalletje 
waar de 
koekjes aan 
de man 
worden 
gebracht. 



Dit is de moeder van Alfan.  De 
moeder probeert eten te 
verkopen.  En om toch wat 
meer een inkomen te krijgen 
verkoopt de vader een stukje 
verderop mondkapjes.



Hier ziet u 
moeder 
bezig om het 
groente 
gerecht 
Gado-Gado
in een stuk 
vet vrij 
papier te 
doen. Zo is 
het klaar 
voor de 
verkoop . 



Dit zijn de ouders van 
Marita. Ze werken nu in 
een tuin om planten te 
verzorgen en te stekken.
Een takje van een  roos 
wordt gestekt in een plastic 
zakje. Als de planten 
opkomen en bloeien dan 
worden ze verkocht. 



Zo  proberen dus heel veel 
ouders weer aan het werk 
te komen, want geen werk 
is geen eten. Daarom 
probeert onze stichting in 
Batu nu ook ouders weer 
aan het werk te krijgen. 
Hiervoor is vaak een klein 
beginkapitaal nodig, en 
daarom bevelen wij deze 
collecte van harte bij u aan. 



Zoals u kunt zien  
zijn er al resultaten 
zichtbaar.



Terima Kasih
of te wel

Hartelijk dank 
voor uw bijdrage


