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Graag kijken we weer terug naar het afgelopen half jaar.
Deze afgelopen maanden zijn door corona ook weer bizar verlopen. Wij
hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert en dat we in 2021 weer
een nieuwe start met veel activiteiten kunnen maken.
In de dorpen rondom Tongkaina waar de school staat is een enorme
werkeloosheid. In dit gebied is 90% van de mensen werkzaam in de
toeristen branche, gezien het wegblijven van de toeristen is er weinig of
geen inkomsten. De compensatie regelingen die wij kennen in Nederland,
gelden niet voor de bevolking in Indonesië. De meeste werken nu op het
land waar ze groenten en fruit verbouwen. In de zee valt er altijd wel een
visje te vangen en door elkaar te helpen weten ze zich ondanks de
armoede te redden.
Wij hopen jullie allen in 2021 weer te ontmoeten op Thalassa in Manado en
wensen iedereen fijne dagen en een gezond coronavrij 2021 toe.
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In de live stream van zaterdag 3-10-2020 met Simone en Arjen werd terug geblikt op 12 jaar
snorkelen samen met de leerlingen van de school.
In 2006 werd de start gemaakt met het schoolgebouw en in 2007 zaten de eerste leerlingen in de klas die
het wel leuk vonden om de opleiding tot duikgids te volgen.
Rivo, Jacqline en Dince waren één van de leerlingen van de eerste lichting. Hoewel het dorp omgeven
wordt door de zee konden de meeste kinderen slecht zwemmen. In het eerste semester van de
duikopleiding werd daarom de nadruk gelegd op het leren zwemmen en op uithoudingsvermogen. In het
2de semester werd het snorkelen geleerd. Simone wilde de leerlingen een uitdaging en een doel
meegeven en zo is de “snorkel” challenge ontstaan. Voor de leerlingen was het belangrijk om een goede
denkwijze, gedrag, houding en instelling te ontwikkelen. Door deze verandering in hun “attitude” zouden
ze zelfverzekerde in het leven komen te staan.
In 2008 begon aan het einde van het schooljaar de eerste “snorkel” trip van het vaste land naar Bunaken
eiland. Door sponsoring werd er gezorgd dat er eten en drinken aan het eind van de snorkel trip aanwezig
was. Ook hielpen de kinderen met allerlei acties mee om geld bij elkaar te krijgen zodat er een leuk T-shirt
als aandenken geschonken kon worden.
Zo werd dit ritueel elk jaar gehouden en in 2011 deden zelfs de inmiddels eerste geslaagde oud leerlingen
mee aan deze hilarisch snorkeltrip.
Gasten van Thalassa en zelfs studenten van de TH Delft(voor een waterproject in Manado) deden mee aan
deze snorkeltrip.
In 2016 deed zelfs Hermanto (toen onderwijzer aan de school) voor het eerst, zonder te trainen, mee.
Helemaal toto en dood moe wist hij de overkant uiteindelijk te bereiken. Voor het jaar erop deed hij weer
mee maar dan volop getraind samen met buddy leerling Ayu. Meeste van ons kennen haar als
medewerkster bij Thalassa. Zij heeft dit jaar zelfs haar divemaster gehaald!
In 2019 nishte de eerste snorkelaars met een tijd van 1.50 uur, de hele groep samen met twee freedivers
hadden het op één na allemaal gehaald.
De snelste tijd ooit gesnorkeld was 1.15 uur, dit werd bereikt onder de meest ideale omstandigheden.
Dit jaar vaarde er 6 boten mee voor begeleiding van alle snorkelaars. Een paar jaar gelden was het bijna
fout gegaan met de snorkel-tocht. Het was toen slecht weer, koud en veel stroming en op een geven
moment miste ze vier personen. De paniek sloeg toe en uiteindelijk hebben ze twee leerlingen in het
zuiden bij Light House terug gevonden. De andere twee waren al naar huis terug gekeerd, zij hadden de
snorkeltrip al heel snel afgebroken. Voor de dorpen is het inmiddels een hele traditie geworden en door
een beetje benzine te sponsoren helpen ze met hun boten graag mee.
Eind september s’morgens om 5.15 uur was de start voor de grote snorkel-dag. Dit is vóór hoog tij en de
meest gunstige omstandigheid wat betreft de stroming. Een groep leerlingen samen met Simone
vertrokken lopend, ongeveer 15 minuten, vanuit de parkeerplaats van de school via de mangrove bos naar
de punt van Bahu Meja. Vanaf dit punt naar Bunaken jetty is een afstand rechtstreeks gemeten van 3,6
km. Maar door de stroming kan deze afstand 4 tot 5 km worden. De hele groep werd begeleid door 3
boten van Thalassa en 3 kleine boten van het dorp Bahowo om zo het hele gebied nauwlettend in de
gaten te kunnen houden. De hoeveelheid boten is een ‘must’ geworden door de slechte ervaring van een
paar jaar geleden.
De eerste leerlingen, de meeste uit het dorp Bahowo onder strakke begeleiding van duikinstructeur Fendy
nishte Degi met de snelste tijd van 2.12 uur. Simone nishte voor de viertiende keer in de tweede groep
een tijdje later. De laatste leerling Brian nishte met een ijzeren discipline in een tijd van 4 uur, grote
complimenten omdat hij 15 maanden hiervoor een ongeluk heeft gehad.
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De geul waarin ze snorkelen heeft een diepte van ongeveer 200 mtr en in de vroege ochtend is de
snorkeltrip heel magisch. Door de op komende zon lijkt de zee vol met sterren, een prachtige verschijnsel!
Op school hadden ze samen met de onderwijzers allerlei snacks gemaakt met als favoriet de
bananensnack. Deze snack zit vol met magnesium om de spierkramp tegen te gaan.
Ook voor het eerst hebben tien meiden uit de duikgroep de snorkeltrip allemaal gehaald!
Het blijft elk jaar een prachtige happening!
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SNORKELTRIP 2020

Snorkeltrip
2020

SNORKEL GROEP VAN 2020

DUIKCENTRUM GREVELINGEN
Sponsoractie van Duikcentrum de Grevelingen!
Kehidupan Anda!
Een mooie Indonesische uitspraak voor “Jouw leven”.
Daarnaast ook de naam van een geweldige stichting in Zevenaar die het mogelijk maakt
voor talloze kinderen in Noord-Sulawesie om een opleiding te volgen voor onze prachtige
branche, het “duiktoerisme”.
Om dit te stimuleren hebben we besloten om ons beste beentje maar eens voor te zetten
en van allerlei oud materiaal wat we nog hadden liggen hebben we een aantal topsets
gemaakt die nu op reis mogen gaan naar de kleine toekomstige divemasters.
Mocht je zelf nog enthousiast zijn, hier nog even de link: www.kehidupan-anda.com

SPONSORING
Van diverse sponsoren hebben we mooie spullen in ontvangst mogen nemen voor de
school in Tongkaina. Zo kregen we van duikcentrum de Grevelingen snorkels, maskers en
vinnen. De automatensets waren helaas niet meer geschikt voor het duiken deze hadden
te veel onderhoud nodig. Een aantal automatensets kunnen wel gebruikt worden voor
praktijkles onderhoud van materiaal.

HIERONDER EEN AANTAL PERSOONLIJKE VERHALEN VAN EX-LEERLINGEN DIE WIJ VOOR
DEZE NIEUWSBRIEF VERTAALD HEBBEN.
DAPHNE KALEBOS
Hallo... Ik ben Daphne 19 jaar oud en studeer als senior semester student aan de
universiteit STT MIGAS in BALIKPAPAN in wettelijk recht. Ik heb in mijn afstudeer
opdracht in wettelijk recht mijn project uitgewerkt voor een oliemaatschappij in
Balikpapan maar ivm de Covid-19 kan ik hieraan niet verder werken omdat ik niet
toegelaten word op het bedrijf en daardoor geen begeleiding krijg voor het afronden
van mijn definitief project. Het klinkt teleurstellend, maar ik doe mijn best. Ik kan niet
terug komen naar Manado en ben daardoor in Balikpapan gebleven. Ik hoop ivm met
corona mijn studie zo spoedig mogelijk weer op te pakken, dank je wel.

ANNICE ANTHONI
Ik wil jullie graag iets over mijn zelf vertellen wat ik gedaan heb na het beëindigen van
mijn studie. Ik heb nog geen vaste baan en ben nog steeds single en niet getrouwd. Ben
nog jong en heb alle tijd. Mijn grootste doel is een hoge positie krijgen in het vrouwelijk
Nationaal Voetbal elftal van Indonesië, waarvoor ik elke dag voor train. Ik woon nu in
Surabaya stad, Oost Java waar ik voetbal bij het Srikandi Majapahit Team waar we met
ons team met de voorbereidingen bezig waren voor het grote League One Toernooi. Maar
helaas door de corona mogen we niet meer met ander teams spelen en zijn de
classificaties uitgesteld. Door de pandemie heeft de regering alles verboden en moet ik
nu thuis blijven en zelf trainen en in conditie blijven. Dit is wat ik met u kan delen, zorg
voor uzelf en voor de veiligheid van u familie.

STEFA LAHONDA
Mijn naam is Stefa Lahonda en ik ben oud leerling van Solagratia Vocational High School
in Tongkaina. Graag wil ik jullie een kort verhaal over mijzelf vertellen.
Ik ben één van de studenten die gesponsord zijn door de Stichting Kehidupan-Anda en
daar ben ik God zeer dankbaar voor.
Ik heb aan de universiteit in Tondano een Engelse Education Class (2010) gevolgd en ben
in 2014 afgestudeerd als Engels lerares bachelor. Daarna ben ik les gaan geven op mijn
oude school in het dorp. Mijn voorbeeld is een inspiratie en motivatie voor de leerlingen
om uiteindelijk toch succesvol te worden. Hoewel het niet mijn droom was om lerares
te worden, is het wel mijn passie geworden. Door de pandemie moest de school tijdelijk
gesloten worden door de regering en werd er thuis gewerkt. Het omschakelen om online
thuis te werken was niet gemakkelijk en samen met een bevriende leraar hebben we
toch iets van les kunnen geven.
Ik ben nu 27 jaar oud en nog steeds vrijgezel en heb een tweeling zus Stefi die ook met
hulp van de stichting een studie als verpleegster heeft afgerond. Stefi is getrouwd en
heeft een schattig meisje gekregen. Mijn jongste broer Eben zit op de Senior High school
Solagratia met hulp van mij en wij gaan altijd samen naar school.
Tot ziens en bedankt voor het schrijven.

ANNICE, STEFA EN DAPHNE

RANI EN ARIS

RANI PUDIHANG
Mijn naam is Rani Pudihang en met hulp van de stichting kon ik in 2004 een studie afronden als
onderwijzeres.
Na mijn afstuderen aan de universiteit ben ik in juli 2014 teruggekeerd naar de school
Solagratia in Tongkaina als lerares Indonesische taal. Ik geef nu al bijna 6 jaar met veel plezier
les op de school.
In september 2018 ben ik getrouwd en kreeg in juli 2019 een dochter die we Alona genoemd
hebben.
Na de bevalling gaf ik nog steeds les op school maar omdat ik geen opvang had voor mijn
dochter nam ik haar elke dag mee naar school en zorgde tussen de lessen voor haar. Een baby
naar het werk mee brengen is niet zo makkelijk dan dat ik me had voorgesteld. Het
concentreren in het lesgeven ging moeilijk en Alona kon soms niet goed slapen omdat de sfeer
op school vol is met kinderen. Ondanks dat mijn hart bij de school ligt heb ik uiteindelijk toch
besloten om in december 2019 mijn ontslag te nemen en me volledig te richten voor de zorg
voor mijn dochter Alona.
In het midden van deze corona pandemie ben ik dankbaar dat mijn man nog steeds werkt als
opzichter van de huishoudelijk dienst in één van de Hotels in Manado.
Ik ben blij met mijn leven, want ik heb een goede man en een schattige dochter.
Dat is het korte verhaal over mijn leven, Dank u.

ARIS P. OLI
Beste stichting Kehidupan Anda...
Gegroet, mijn naam is Aris Putra Oli en ben geboren in een eenvoudige en gelukkige familie als
oudste van drie broers en zussen. Ik ben afgestudeerd aan SMK Kr. Solagratia Tongkaina Manado
met afstudeerrichting in Tourism Travel Business (UPW/duiken). Na het behalen van mijn
schooldiploma kon ik direct aan de slag in de toeristische sector, sindsdien heb ik mijn familie
geholpen met het verbeteren van ons economische leven.
Na een carrière in de wereld van het duiken voor ongeveer vier jaar, kreeg ik een zeer grote
kans door de stichting Kehidupan Anda om verder te studeren aan de universiteit. Dit geeft hoop
voor mij en mijn familie voor een betere toekomst.
Ik ben sinds 2017 student mariene wetenschappen aan de Sam Ratulangi Universiteit en tot nu
toe ben ik het zesde semester ingegaan. Voorlopig richt ik me op mariene biologie en werk ik
aan mijn eerste afstudeerproject wat een stage is. Maar op dit moment is het moeilijk vanwege
de covid-19 pandemie. We moeten van thuis uit leren met behulp van de virtuele
vergaderapplicatie omdat er sociale afstand gehouden moet worden. Dit heeft een grote impact
op studenten die afstudeeropdrachten doen zoals ik, we kunnen geen onderzoek doen in het
veld of in het laboratorium.
Maar over het algemeen ben ik de stichting Kehidupan Anda erg dankbaar dat ze mij de
mogelijkheid hebben gegeven om in het onderwijs te studeren. Hoewel de pandemie nog steeds
niet voorbij is, ben ik erg dankbaar dat al mijn familieleden nog steeds gezond zijn.
Ik hoop dat Your Life Foundation kan blijven groeien en meer kinderen kan ondersteunen die
hulp nodig hebben. En ik hoop ook dat er snel een einde komt aan deze pandemie, zodat alles
weer normaal en nog beter word. Dank u wel.
Met vriendelijke groet
Aris Putra Oli

HENRI BAWOLE
Beste Stichting Kehidupan Anda
Laat ik me mezelf voorstellen. Mijn naam is Henri Bawole en ik ben 25 jaar oud. Op mijn
leeftijd heb ik al veel ervaringen op gedaan en de mogelijkheden genomen om mezelf te
ontwikkelen. Dit begon toen ik de kans kreeg om een beroepsopleiding te volgen aan de
Vocational School Solagratia Tongkaina om duikgids te worden. In die tijd werd ik gesponsord
door “Mam” Angelique Finkers via de stichting Kehidupan Anda en zij bleef mij verder
ondersteunen zodat ik een studie kon doen aan de Universiteit. Deze kans heb ik met beide
handen aangepakt en zo heb ik een vervolg studie gedaan aan de Sam Ratulangi Universiteit,
Faculteit Visserij en Marine Wetenschappen in Manado. Dit heeft mij blij en veel vertrouwen
gegeven en extra gemotiveerd om deze studie af te ronden. Tijdens mijn studie heb ik veel
over allerlei dingen geleerd en met name het leven wat zich rond de “campus ” afspeelde.
Ik ben niet alleen actief in de academische wereld geweest, maar ook in de niet-academische
wereld.
Als actieve student heb ik verschillende keren de kans gehad om betrokken te zijn bij
nationale en internationale activiteiten zoals de Coral Reef Conference, het Blue Carbon
Symposium, de Coral Triangel Initiative Ministerial Meeting, de Leading Tourism Destination
Management Conference en samen met mevrouw Simone Gerritsen te spreken op het
International Pasicif Marine Event Education Network.
Door hier aan deel te nemen heb ik mijn leiderschapskwaliteiten goed weten te ontwikkelen
en werd ik later voor velen organisaties gevraagd. Zo heb ik deel genomen aan de Senaat van
de faculteitsstudenten als hoofd van de afdeling, was ik voorzitter van de
faculteitsvertegenwoordiging, hoofd van het studentenoverlegorgaan van de universiteit en
aan het North Sulawesi Destination Management Organization Secretariat.
Met al deze activiteiten waaraan ik deelnam heb ik mijn academische opleiding niet
verwaarloosd en heb ik mijn studie in vier jaar en vier maanden afgerond. Het
afstudeeronderzoek deed ik in het winnen van microalgen als biobrandstoffen.
Al deze ontwikkelingen heb ik kunnen doen met de ondersteuning van sponsor “Mam”
Angelique en de Stichting waar ik zeer dankbaar voor ben. Het heeft mijn leven door goed
onderwijs enorm verrijkt. Ook aan mevrouw Simone, het bestuur van Kehidupan Anda en de
school SMK Solagratia Tongkaina die mij hebben gesteund.
Nadat ik mijn opleiding aan de universiteit had afgerond, kreeg ik de kans om les te geven bij
SMK Kr. Solagratia Tongkaina, de school die mij eerder heeft opgeleid. Daarna kreeg ik de
kans om 1 jaar te werken bij Honda Auto Body, Suzuka City, Mie Province in Japan. Tijdens
mijn verblijf in Japan heb ik veel geleerd. Je moet sterk, enthousiast en gedisciplineerd zijn,
dit komt omdat Japan bekend staat om zijn strakke discipline. Dit was niet gemakkelijk, weg
van familie, cultuur, ander weer en voedsel en natuurlijk een moeilijke taal. Maar dat alles
zorgde ervoor dat ik meer leerde over de zin van het leven die ik met vreugde en
enthousiasme doormaakte om verder te komen. Na het beëindigen van het contract bij
Suzuka keerde ik terug naar Indonesië. Bij aankomst in Jakarta kreeg ik meteen een baan
aangeboden. Tot nu toe werk ik bij een Financial Services Company als trainer op de afdeling
Human Resource. Maar weer moest ik me aanpassen aan de cultuur en het karakter van
Jakarta. Het is inderdaad niet moeilijk vanwege de natie zelf, maar Jakarta als hoofdstad,
het centrum van het Indonesische bedrijfsleven, heeft zijn eigen uitdagingen voor mij om als
immigrant aan de slag te gaan, maar dit is voor mij geen obstakel om de moed erin te
houden. Uiteindelijk ging ook dit zonder problemen.

Na bijna een jaar werken en genoeg geld te hebben verdiend, besloot ik mijn opleiding voort te
zetten naar het Master Degree niveau. Deze beslissing heb ik zeer over wogen genomen, fysiek
als mentaal. Maandag-en vrijdagavond en zaterdag de hele dag had ik les en ik moest de
volledige verantwoordelijkheid dragen voor de verdeling van tijd, energie, gedachten tussen
studie en werk zonder dat ik er onder door ging.
De kosten zijn niet gering, want ik heb een niet-regulier lesprogramma op een privé-campus
gevolgd. Alles doe ik met heel mijn hart en vol van geest, zodat ik nu bijna mijn eerste jaar heb
afgerond.
Mijn huidige onderwijsconcentratie is Pastoraal Advies/ Maatschappelijk werk. Door mijn
ervaring en vaardigheid probeer ik vrienden te helpen om door hun problemen heen te komen.
Maar ik wil de huidige generatie ook helpen om hen te leiden om het leven te zien als een
prachtige kans om te ontwikkelen door middel van positieve energie. Door de huidige
ontwikkelingen staat Indonesië open voor een grote inhaalslag voornamelijk op het gebied in de
industrie. De kinderen moeten zich mentaal voorbereiden en hun capaciteiten
vermenigvuldigen, zodat ze later niet de concurrentiestrijd verliezen. Onderwijs en
ontwikkeling is van zeer groot belang en er wordt volop geprobeerd om het werk en onderwijs
zoveel mogelijk door gang te geven ondanks de Covid-19-pandemie.
We proberen nog steeds ons uiterste best te doen om de richtlijnen van de overheid te volgen
en de gezondheid in stand te houden.
Bij deze gelegenheid wil ik de sponsoren Angelique Finkers, het bestuur van de stichting
Kehidupan Anda en Simone Gerritsen bedanken voor hun hulp die het mogelijk gemaakt hebben
dat ik dit heb kunnen bereiken. Ik hoop dat de Stichting dit goede werk kan door blijven zetten
en meer kinderen deze prachtige kans kan geven.

INGEZONDEN DOOR SIMONE GERRITSEN
Corona en onderwijs
Dit Covid-jaar heeft ons allemaal getroffen. Maar de effecten zijn het meest merkbaar in de
toeristensector; reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels, resorts, live-aboards en alle
bedrijven die de leveranciers zijn binnen deze branche zijn getroffen. Wat minder duidelijk
is, is hoe onze school in Tongkaina ook het slachtoffer is geworden van deze Coronanachtmerrie.
Zoals u waarschijnlijk weet, leidt onze Senior Highschool jongeren tussen de 15 en 18 jaar op
en bereidt ze voor op een baan in de toeristensector. Gedurende drie jaar moeten ze het
algemene curriculum volgen zoals voorgeschreven door de overheid, maar krijgen ze ook een
opleiding in de specifieke kenmerken van de toeristische richting die ze hebben gekozen.
De school biedt 3 verschillende richtingen aan binnen de toeristische sector: Hoteltoerisme,
Tour & Travel en Duiktoerisme.
Begin 2020, toen de pandemie begon, sloot de school haar deuren op last van de overheid.
Gedurende enkele maanden (tot begin juli) was er alleen de mogelijkheid om kennis op te
doen door ‘online’ leren.
Dit was de eerste grote hindernis waarmee de school te maken kreeg; veel dorpskinderen
hadden geen telefoon of hadden geen geld om het beltegoed te betalen.
Het resultaat was dat maar heel weinig studenten gedurende minimaal 4 maanden een
opleiding genoten.
Examens en diploma-uitreikingen werden afgelast, eindexamens afgelast en alle studenten
gingen “over” naar de volgende klas zonder goed getest te zijn.
De situatie in Juli werd alleen maar erger; hoewel de school elke dag een beperkt aantal
leerlingen op school mocht hebben, hadden veel ouders die zelf in de toeristische sector
werkten hun baan verloren en konden ze het schoolgeld niet meer betalen. Onze toch al
‘arme’ school werd nog armer.
Er kwam niet genoeg geld binnen om salarissen van de leraren volledig te betalen en de
meeste leraren die geld nodig hadden om hun gezin te onderhouden, verlieten de school op
zoek naar een andere bron van inkomsten.
Ondanks Corona begon toch in Juli een nieuwe groep leerlingen hun opleiding op school.
Ongeveer 45 kinderen, 15 jaar oud, begonnen met hun opleiding in de toeristische sector, in
de hoop dat het volgend jaar beter gaat.
Maar zelfs als het toerisme volgend jaar weer aantrekt, wat zal de toekomst zijn van degenen
die nu in de tweede en derde klas zitten?
Door het totale gebrek aan toeristen (en duikers) zijn veel resorts genoodzaakt geweest hun
personeel naar huis te sturen. Geen toeristen betekent geen inkomen, geen inkomen
betekent geen geld om salarissen te betalen. Niet alleen in de directe omgeving van Manado,
maar veel van de duikgidsen die in andere gebieden in Indonesië werken, zijn ook naar huis
gestuurd.
Zodra de industrie weer aantrekt, zal dat langzaam gebeuren en de eerste mensen die weer
aan het werk gaan, zijn degenen met ervaring en hogere niveaus van (duik) opleiding. Veel
bedrijven lijden zwaar en gebruiken hun reserves om ‘in leven’ te blijven. Ze zullen niet de
middelen of het aantal gasten hebben om de leerlingen van school de kans te geven ervaring
op te doen in de vorm van stage.

Op dit moment is de tweede klas niet opgeleid als bootbemanning, heeft ze niet geleerd hoe
ze tanks moeten vullen of uitrusting moeten opstellen en heeft ze geen kans gehad om hun
Engels te oefenen of snorkelaars te begeleiden.
De derde klas is niet opgeleid als duikgids, had geen kans om briefings te geven, om te gaan
met en voor duikers te zorgen en om te gaan met duikomstandigheden.
Wanneer deze 2 klassen de school verlaten; zij zullen door dit gebrek aan ervaring veel
minder kans hebben op een baan.
Het is een probleem dat ons scherp houdt en we zijn wanhopig op zoek naar een oplossing die
goed is voor alle betrokken partijen.
Het schoolhoofd en de laatste 4 leraren werken wanhopig om de studenten gemotiveerd te
houden en hen het onderwijs te geven dat ze nodig hebben. Ze zijn in dit alles de echte
helden! Blijf hen en de studenten helpen om onze school draaiende te houden. Uw hulp als
sponsorouder is zeer noodzakelijk.

Op een positieve noot
We proberen gezond te blijven in deze gekke tijd. Hier, op het resort, doen we dat door het
water in te gaan…. Je weet dat duiken de BESTE therapie is om stress te verminderen, toch?
We hebben echter een reden nodig (niet echt, maar toch….) en de beste reden is om de
duikopleiding van de leerlingen van de school gaande te houden.
Als je deze nieuwsbrief ontvangt, heeft de enorme groep van 20 studenten in het tweede
leerjaar hun Open Water cursus afgerond en zit het derde leerjaar van 18 studenten
halverwege hun Advanced cursus. We houden ze bezig en proberen ze voor te bereiden op een
leven na Covid.
Ze leren en gemotiveerd houden is niet eenvoudig. Het zijn natuurlijk pubers en vooral
gefocust op eten, drinken, slapen en vriendjes of vriendinnetjes. Maar… duiken is leuk en ze
weten dat ik geen te laat komen of een gebrek aan discipline accepteer.
Dus, Fendy, Randy, onze gloednieuwe divemaster kandidaten en ik…..we worden nat en
hebben plezier. Davin traint de eerste klas tot sterke zwemmers en bouwt hun
uithoudingsvermogen en kracht op. Je wist toch dat Fendy, Randy en Davin PADI-instructeurs
zijn en ook oud-studenten van de school, nietwaar?
De Divemasters zijn, zoals je misschien in de vorige nieuwsbrief hebt gelezen, oud studenten
van de school(duikgidsen die naar huis zijn gestuurd) en studenten van Satoka. Tijdens de
divemaster cursus hadden haar studenten niet voldoende mogelijkheden om met echte
duikers te werken, dus dit is een grote kans voor alle betrokkenen. We hopen dat jullie deze
kersverse duikgidsen snel in levenden lijve zullen zien.
Blijf gezond, blijf gezond, blijf nat! Blijf duiken!
Liefs Simone

NIEUWE LEERLINGEN IN HET SPONSOR PROJECT
Een aantal nieuwe kinderen die in het project opgenomen zijn, linker foto in de thuis situatie
en de rechter foto in de bibliotheek op school. Van links naar rechts Jenifer, Ariane, Sadik,
Cindy, Laurensia en Mikhael. Zij zitten allen in de beroepsopleiding en wensen hen goede
studie jaren toe. Totaal hebben we nu 56 kinderen in het sponsorproject zitten en 3
studenten op de universiteit.

LEERLINGEN MET EEN KERSTWENS

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.

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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