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Met het vooruitzicht naar de feestdagen, willen wij graag terug
blikken naar het afgelopen half jaar.
Er waren een aantal plannen geopperd om eventueel een gespecialiseerd
opleidingscentrum voor het duiktoerisme te realiseren. Op de beurs
Duikvaker in Houten heeft Simone een schets laten zien van dit project.
Groot probleem is natuurlijk de financiering, een klein gedeelte is door de
veiling opgebracht en we hadden de hoop dat de actie ‘Warm Hart’ een
groot succes zou worden. Helaas is deze actie mislukt, verder in de
nieuwsbrief meer hier over!
Simone heeft niet zo’n fijn half jaar achter de rug. Door een val heeft ze
een zware operatie aan heup en been moeten ondergaan en haar huis is
getroffen door een grote brand waarbij bijna alles verwoest is. We hopen
voor 2020 een betere start!
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WORKSHOP ZELFVERTROUWEN DOOR ELFIN T.
MONINGKA.
Wellicht leuk voor de nieuwsbrief.
In mijn werkzame leven heb ik trainingen
verzorgd op gebied van motivatie, leiderschap,
teambuilding, spreken in het openbaar, etc
In overleg met de leiding van de school is
besloten om iets te doen op gebied van motivatie.
Uiteindelijk werd het thema: spreken in het
“openbaar”, een eerste stap om zelfvertrouwen
te verbeteren.
Ik werd verrast door het grote aantal van 30
studenten die zich voor deze extra les hadden
opgegeven.
Het werd een praktische training: leren door doen
en ervaren.
De workshop werd in het Engels gegeven met
assistentie van docente Stefanie(docente Engels).
Het was voor de studenten een totaal nieuwe
vorm van leren.
De diverse oefeningen werden met veel
enthousiasme en inzet uitgevoerd. De
aanvankelijke schroom verdween snel en er was
veel hilariteit en plezier.
Aan alle deelnemers werd tot slot een certificaat
van deelneming uitgereikt.
Ik kijk terug met een heel tevreden gevoel.
Als ik volgend jaar weer naar Manado kom, bied ik
weer aan om een training te geven.
Met vriendelijke groeten, Elfin T. Moningka

STUDIE LESDAG
Ook speelt de grote
hoeveelheid plastic flessen
een enorm probleem in
Indonesië. Hier hebben ze
een aantal lesprogramma’s
gewijd aan het ‘tweede
leven’ wat je met een
plastic fles kan doen.

SCHOOL EIGEN
SOCIALE MEDIA
Nu ook te volgen op
facebook en
instagram.

BAMBOE RIETJES VERVANGT PLASTIC
RIETJES
Thalassa Dive Resort is al met dit mooie
initiatief begonnen om plastic rietjes te
vervangen voor bamboe rietjes. Deze
bijdrage is een kleine greep om plastic
verspilling tegen te gaan. De bamboe rietjes
worden door leerlingen op de school
gemaakt.
Inmiddels zijn er al een aantal pakketten
naar Nederland gekomen en wij hebben
deze doorgestuurd naar de Familie Uecker
in Zwitserland. Zij hebben de rietjes daar
verkocht en de opbrengst geschonken aan
de stichting.
Ook weer een geweldig initiatief!

HOTEL TOERISME
Een geweldige workshop om praktijk op te
doen in een groot hotel in Manado.
Leerlingen konden hier een soort stage
doen met onder andere: medewerker
receptie, medewerker huishoudelijke dienst
en medewerker planning/computer. Hierbij
worden de verschillende competenties
getraind zoals kennis, vaardigheden,
waarden en normen, motivatie en ambitie.
Voor de leerlingen weer een hele belevenis.
Zeer leerzaam en weer een prachtige
ervaring!

ACTIE ‘WARM HART’
José Peters heeft het initiatief genomen om de stichting aan te melden bij de actie
Warm Hart.
De actie ‘Warm Hart’ is een initiatief van de KRO-NCRV(Nederlandse publieke
omroepen) met als voorstel om ‘goede doelen‘ te ondersteunen. Op zaterdag 15 juni is
José samen met Paul(voorzitter van de stichting) naar Hilversum afgereisd en hebben
hier een plan van aanpak gepresenteerd over ‘hoe en wat’ de stichting Kehidupan Anda
inhield. De goedkeuring volgde en de werving op stemmen tot half oktober kon
beginnen. Met in het vooruit zicht om eventueel de hoofdprijs van maar liefst 10.000
euro te winnen!
Wij dachten dat het werven van stemmen niet zo moeilijk zou zijn, maar helaas is dit
ons zeer tegen gevallen. Er is enorm veel energie gestoken om via Facebook, bij
donoren, scholen, bijeenkomsten, verenigingen, werk, familie, kennissen etc. stemmen
te werven. Ze hoefde alleen maar naar de link te gaan van www.kro-ncrv.nl/warmhart/
kehidupan-anda en een gratis stem uit te brengen. Maar wat we ook probeerde wij
konden de mensen niet gemotiveerd krijgen om daadwerkelijk actie te nemen en via de
computer zich aan te melden en te gaan stemmen. De ‘stemknop’ bleek toch een groot
obstakel te zijn! Er zijn helaas maar 179 stemmen uitgebracht, de 5 winnaars hadden
tussen de 1000 en 3000 stemmen.
Dit was een mooie kans geweest om een grote donatie te kunnen ontvangen. Maar
helaas is deze actie een grote teleurstelling geworden. Het heeft ons veel tijd en
energie gekost, heel jammer!

LEERLINGEN TIJDENS DE WEKELIJKSE TRAINING
In de vroege ochtend de wekelijkse zwemtraining van de leerlingen uit de duiktoerisme

opleiding. Het lesgeven door Simone vanaf de stoel met haar gebroken been!

LES GEVEN OP THALASSA
Omdat Simone tijdelijk niet naar school kan gaan om
les te geven, komen de kinderen naar Thalassa om daar
de verschillende theorie lessen te volgen. Natuurlijk
waakt Nolan, de grote herdershond en houdt hij de
boel in de gaten zodat de leerlingen niet gestoord
worden. 😃 😃

ECOBRICK
Speciale “groene les” op school.
Ecobricks kan worden gebruikt om modulaire
items te produceren. Oude plastic flessen
worden gevuld met plastic afval. Dit afval
wordt samen gestampt met een stok. De
flessen worden vervolgens gebundeld zodat
een vierkant blok ontstaat. Met Ecobricks
kunnen uiteenlopende producten worden
gemaakt, variërend van stoelen tot muren en
je kunt er zelfs hele huizen mee bouwen.
Nadat Lombok getroffen werd door een
aardbeving is een hulporganisatie op het idee
gekomen en het maken van Ecobricks is
inmiddels verspreid over Indonesië.
Zo vindt er een nuttige recycling plaats van
plastic en het kan altijd weer hergebruikt
worden om er iets anders mee te bouwen.

SPECIALE BALLETDANS OP SCHOOL GEGEVEN DOOR BALLETDOCENTE CHEN-CHEN.
Mevrouw Chen-Chen is balletdocente, speelt traditioneel gitaar(Ukelele) en komt uit Suzhou
Shanghai China.
Ze was samen met haar moeder gast bij Thalassa Dive resort om een OW & Advanced duikcursus
te volgen. De cursus werd gegeven door instructeur Rulan Kalebos en assistent Ayu Wandira
Salome oud leerlingen van de SMK Solagratia school Tongkaina.
Mevrouw Chen-Chen en haar moeder waren erg blij en geïnteresseerd in hun harde werk,
lesmethoden en discipline en waren benieuwd waar ze hun studie gedaan hadden. Het viel hun
op dat ze op z’n jonge leeftijd al zogoed hun werkzaamheden deden en dat ze er zo veel van af
wisten. Vanwege deze nieuwsgierigheid bracht Aya, mevrouw Chen-Chen en haar moeder naar
de school om kennis te maken met de leraren en leerlingen.
Zij kwamen met het idee om in de buitenschoolse uren kennis te laten maken met ballet. Vele
leerlingen waren enthousiast en wilde graag meedoen aan deze activiteit. Mevrouw Chen-Chen
heeft samen met haar moeder een enorme spiegel geschonken aan de school en geplaatst in het
klaslokaal.
Mevrouw Chen-Chen heeft vrijwillig een maand lang ballet en Manderijn-taal lessen gegeven op
school.
We zijn zeer dankbaar voor het prachtige geschenk en inzet die ze voor de school gedaan
hebben.

BEACH CLEAN-UP
Jaarlijkse beach clean-up activiteit waarbij weer een groot aantal leerlingen van de
school meedoen. Samen met de boot van Thalassa struinen leerlingen en gasten het
eiland af en ruimen de ‘rommel’ op.

WEBSITE
Dit jaar heeft Arjan een nieuwe website gemaakt voor de stichting. Neem eens een kijkje op de
website www.kehidupan-anda.com . De engelse versie gaat nog volgen.

OUD LEERLING SLAAGT VOOR INSTRUCTEUR
Billy heeft altijd in het sponsor schoolproject gezeten, hij verloor zijn vader toen hij negen
maanden oud was. In 2012 slaagde Billy voor zijn examen en heeft als duikgids op velen resorts
zoals in Siladen, Manado, Kalimantan en Ambon gewerkt. In 2015 heeft hij op de Banda
eilanden zijn divemaster gehaald en nu geslaagd als instructeur bij Simone. Wij zijn natuurlijk
supertrots! Geweldige prestatie!

KERSTVIERING OP SCHOOL
De kerstvakantie wordt traditioneel ingeluid door onderwijzers en leerlingen van de SMP en SMK
met een feestelijk progamma op school. Simone houdt de jaarlijkse speech en bedankt iedereen
voor hun goede inzet van het afgelopen jaar. De kerstboom is een alternatief variant met plastic
flesjes!

Website:
www.kehidupan-anda.com
Informatie over aanmelding en schenking staat hier op vermeld.

Facebook:
Voor communicatie met de kinderen zal steeds vaker het medium Facebook
gebruikt worden.
Foto’s en informatie zullen wij ook zoveel mogelijk op Facebook zetten, zodat ze
voor iedereen toegankelijk zijn. Meld je aan als vriend op Facebook KehidupanAnda met als sponsorkind Maisya als logo.

Geld geven:
De stichting Kehidupan-Anda ontvangt geen subsidie van de overheid en is dus
afhankelijk van giften. Uw gift maakt het verschil voor de kinderen…..
De Belastingdienst helpt ook mee! Ze betalen graag een deel van uw gift. Hoe het
werkt? Als u ons voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag steunt, is uw gift
volledig aftrekbaar van de belasting. Dit hoeft niet meer via de notaris maar kan
met een overeenkomst met de stichting. Met zo’n periodieke schenking krijgt u
dus een flink deel van de gift terug. Zo kunt u voor hetzelfde geld meer geven!
Wilt U meer weten? Kijk dan op www.belastingsdienst.nl
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