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NIEUWSBRIEF Juli 2020 
Midden in de zomerdag willen wij graag terug blikken naar het 
afgelopen half jaar.  

De afgelopen maanden zijn uitzonderlijk verlopen. Dat geldt waarschijnlijk 
ook voor u. Wij hopen dat u en uw dierbaren gezond zijn en dat u in de 
gelegenheid bent om langzaam uw sociale leven weer op te bouwen. 

Stichting Kehidupan Anda, opgericht in 2005 met als voornaamste doel, 
kinderen in en om het dorp Tongkaina in Noord Sulawesi een kans te geven 
om een beroeps opleiding te volgen. Hierdoor kunnen ze werk vinden en 
een toekomst opbouwen. In de laatste 12 jaar is de school gegroeid tot een 
begrip en biedt het inmiddels beroepsonderwijs voor zo’n 240 studenten. 
Met name de richting duiktoerisme is erg succesvol en leerlingen van ver 
buiten Tongkaina zien hier hun kans. De school wordt zwaar gesponsord 
door de Stichting en Thalassa Dive Resort en veel leerlingen gaan naar 
school met hulp van sponsorouders en mensen als u die de stichting een 
warm hart toe dragen.



DUIKVAKER 2020 
Zo als elk jaar heeft de stichting 
Kehidupan Anda een activiteit 
georganiseerd om extra gelden voor 
de school in te zamelen. Deze keer 
hebben we een loterij en een stille 
veiling via de Duikvaker-beurs en 
FaceBook gehouden. 

Er kon geboden worden op twee 
fantastische reizen, verblijf van 
twee weken met duiken op Thalassa 
Dive Resort Manado en tien dagen 
met de luxe boot Amira live aboard 
naar Alor. Het hoogste bod werd 
uitgebracht door Marion en Peter, 
proficiat! 

Ook de loterij was een groot succes 
en hebben vele positieve reacties 
opgeleverd, vooral de knuffels van 
Petra.  

Vele prijzen zijn gedoneerd door o.a. 
Dirty Divers, Duiken in Beeld, 
Cressie, SubLub, duikblad Duiken, 
Diving Holydays, Finclip, Schaap&Co, 
Petra, Amira live-aboard-Aqua 
Venture en Thalassa Dive Resort. 

De loterij en de veiling hadden een 
prachtig bedrag van €5885,00 
opgebracht. Maar door de Corona 
crisis zijn de reizen uitgesteld en 
daardoor ook de opbrengst voor de 
stichting.



Winnaars van de loterij met prachtige prijzen



LEERLINGEN TIJDENS DE SPECIALE NARCOTICA TRAINING 
Elk jaar wordt er een preventieprogramma gehouden om de scholieren op begrijpelijke 
wijze kennis te laten maken met de verschillende soorten alcohol en drugs. Dit om 
problemen op school te voorkomen zodat leerliggingen geen overlast veroorzaken, 
vroegtijdig de school verlaten of in de hulpverlening terecht komen. Een speciaal team 
van het Nationaal Bureau voor Verdovende Middelen gaan in de regio alle scholen af voor 
deze socialisatie training. Deze training wordt met veel enthousiasme gedeeld en is een 
goed leermoment.



LEERLINGEN VAN DE HOTELTOERISME GROEP XI 
Met regelmaat komen de leerlingen terug van hun stage uit de verschillende hotels 
rondom Manado Sulawesie. Op school zijn de diverse theorie en coaching lessen met af en 
toe een uitgenodigde spreker. Door het geven van een presentatie over een bepaald 
onderwerp is het volgen van de les net iets leuker en dan moet er natuurlijk ook een foto 
gemaakt worden! 



VOORLICHTINGSPRESENTATIE OVER  HIV AIDS  
Preventie en voorlichting programma over het voorkomen van HIV en welke middelen er 
zijn om HIV te kunnen behandelen. Verschillende sprekers waren uitgenodigd en zij 
hebben uitgebreide presentaties met dia’s gegeven. Een onderwerp wat voornamelijk op 
school besproken wordt en waar onder de leerlingen grote belangstelling voor is. 



INGEZONDEN DOOR SIMONE 
Ik denk dat iedereen het erover eens kan zijn, 2020 is een heel vreemd jaar! Iets wat 
niemand voor mogelijk had gehouden en in eerste instantie ik het niet kon geloven, is 
echt gebeurd en nog steeds gaande. 

Het Corona virus heeft de hele wereld ontregeld en onze regio is daar uiteraard niet 
aan ontsnapt. 

De school is al een paar maanden gesloten en hoewel in de westerse landen en in de 
wat rijkere scholen hier, de leerlingen online onderwijs kunnen krijgen, is dat voor 
onze ‘dorpsschool’ niet mogelijk. De leerkrachten doen wat pogingen om leerlingen via 
WhatsApp groepen enkele taken te geven, maar dit is verre van efficiënt of praktisch. 
Veel ouders hebben geen werk meer, dus zelfs het kopen van ‘pulsa’ (beltegoed) is een 
luxe die niet iedereen zich kan veroorloven. 

De overheid heeft besloten dat alle studenten van de 3de klas een diploma krijgen, 
zonder examen te doen en alle andere leerlingen doorschuiven naar de volgende klas. 
Dit gaat, naar mijn mening, desastreuze gevolgen krijgen. Het niveau van opleidingen 
is al laag, maar dit wordt hierdoor allesbehalve beter van. Maar wat is het alternatief? 
Een jaar langer naar school? Wie kan dat betalen? Niet de ouders! 
Er komt nu al geen schoolgeld binnen en het kleine beetje vergoeding wat de 
leerkrachten krijgen is afkomstig van de gulle donaties van de sponsoren van de 
stichting. Dus namens hen, wil ik iedereen daar bij deze hartelijk voor bedanken! 

De regio is voor een groot deel ‘terug naar af’, wat betekent dat de nadruk van het 
dagelijks leven ligt op het genereren van een klein beetje geld om eten te kopen. 

Uiteraard zitten niet alleen de leerlingen van de school thuis, maar ook alle duikgidsen 
en hotelpersoneel; leerlingen die al van school af zijn. Deze helpen nu bij het werken 
op de velden. Iedereen plant nu ‘ubi’ (zoete aardappel), ‘milu’ (mais), papaya en 
andere snelgroeiende groentes. Ik denk dat we hier eigenlijk nog steeds beter af zijn, 
dan de mensen in de stad, die niet hun eigen grond hebben. 

Een aantal gidsen hebben besloten om de tijd thuis te gebruiken om hun toekomst wat 
steviger te maken en hebben inmiddels een divemaster cursus gevolgd bij Thalassa. De 
meesten hebben hier (nog) niet voor betaald en ik weet niet wanneer dat kan of zal 
gebeuren, maar het is goed om ze een kans te geven. Ook een aantal van Thalassa’s 
staf heeft de mogelijkheid aangegrepen en zowel Ranthy als Arlan, hebben de cursus 
met goed gevolg afgerond.  
Het is leuk om mijn leerlingen een aantal jaren, na het verlaten van de school, te zien 
hoe deze jonge gidsen zich hebben ontwikkeld. Ze waren natuurlijk al goed in het 
water, maar hebben nu veel meer ervaring met gasten, spreken beter Engels, kunnen 
organiseren en problemen oplossen. Het divemaster brevet maakt dit alles officieel en 
ze zijn er dan ook super trots op. 

Ik heb geen idee wat de toekomst gaat brengen; de school, onze resorts, onze Thalassa 
familie... alles en iedereen is aan elkaar verbonden. We leggen nu onze focus op het 
overleven per dag.   
Blijf helpen alsjeblieft en nog belangrijker…blijf gezond! 
Simone 



PADI DIVEMASTER CURSUS  
In Corona tijd hebben een aantal duikgidsen de Divemaster cursus afgerond. Vele duikgidsen 
zijn huiswaarts gekeerd omdat er geen gasten meer zijn in de resorts, ook is er een 
duikverbod door de regering ingesteld. De cursus was zwaar blokken, veel in het engels en 
een hoop theorie leren. Ze hebben er allemaal weer een brevet bij!  

Proficiat voor Henoch, Frenky, Mosal, Ranthy, Arlan, Nanda, Steward, Vicky en James!



SCHOOLJAAR 2020-2021 

Ook hier zijn alle studenten naar huis gestuurd en is de school gesloten. Ze hebben geen 
examens gedaan maar hebben wel een diploma gekregen(!). De rest van de kinderen zijn 
allemaal over gegaan naar de volgende groep. De regering geeft waarschijnlijk per 1 juli de 
scholen weer vrij en hopelijk kunnen dan de lessen weer beginnen. De onderwijzers hebben 
allerlei promotie activiteiten georganiseerd rondom Manado om nieuwe leerlingen te trekken. 



BEACH CLEAN-UP 
Jaarlijkse beach clean-up 
activiteit waarbij weer een 
groot aantal leerlingen van de 
school meedoen. Nu met 
mondkapjes op, struinen ze 
het strand af!

SNORKEL TRIP 
Jaarlijkse snorkeltrip van 
Tongkaina naar Bunaken. 
Vetrek vanaf de steiger bij 
Thalassa met een flinke groep 
leerlingen.



LIVE STREAM 
Sinds de Corona uitbraak wordt er elke zaterdagmorgen een live verbinding gemaakt met Thalassa 
waarin ze verschillende onderwerpen belichten.  

Eind Mei waren de drie onderwijzeressen Fitria, Stefa en Jesih vanuit school in Tongkaina, Hermanto 
en Simone vanuit Thalassa Manado, Arjen vanuit Thalassa Lembeh en het bestuur Paul en Yvonne 
vanuit Nederland live aanwezig om al jullie vragen te beantwoorden. We zijn een uur actief geweest 
en het een en ander verteld over de stichting en hoe het nu op de school gaat.  



WEBSITE 
Neem eens een kijkje op de website www.kehidupan-anda.com. Informatie over aanmelding en 
schenking staat hier op vermeld. De engelse versie gaat nog volgen. 

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

http://www.kehidupan-anda.com
http://www.kehidupan-anda.com


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 

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 Kehidupan-
Anda met als sponsorkind Maisya als logo.

http://www.belastingsdienst.nl
http://www.belastingsdienst.nl


Voorzitter: Paul Meijer                                                                     
paul@kehidupan-anda.com of prlmmeijer@gmail.com Tel nr: 0031 (0)615346664 
Adres: Belhamel 17, 6902 BE Zevenaar, Nederland                                   
Secretariaat: Yvonne Jacobs                                                         
yvonne@kehidupan-anda.com of yhajacobs@gmail.com                     
Penningmeester: Rob Lagerweij                                                       
rob@kehidupan-anda.com of roblagerweij@gmail.com                                     
Project Initiator: Simone Gerritsen                                                               
Thalassa 5 Padi Dive Resort, Molas Sulawesi info@thalassamanado.com                   
Tel nr: +62 812 43500956                                                                                                           
Field coördinator: Herman Sastrowijaya                                                      
Thalassa 5 Padi Dive Resort, Molas Sulawesi info@thalassamanado.com                   
Tel nr: +62 812 43500956

Doneren:  
IBAN/banknummer:      
NL66RABO  
0147995841 
SWIFT/BIC code: RABONL2U    RSIN/FISCAAL/ANBI nr: 820099260    Handelsregister nr: 
34317089   Stichting Kehidupan-Anda is statutair gevestigd te Amsterdam

Bestuur:  
Kehidupan-Anda
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