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Graag kijken we terug naar het afgelopen half jaar.
De eindexamens in deze corona epidemie zitten er op. Voor ons weer een
uitdaging om een nieuwe lijst van leerlingen samen te stellen voor het
komende schooljaar. Dit wordt in overleg met Simone, onderwijzers en het
bestuur gedaan. Het aantal kinderen die in aanmerking komen is afhankelijk
van donatie’s die binnen komen. Voor het bestuur is dit een hele opgave om
betalende sponsoren in kaart te brengen. Gelukkig wordt er regelmatig
gedoneerd maar er wordt ook “spontaan” gestopt met sponsoring. Voor de
penningmeester is het moeilijk om exact een overzicht te maken hoeveel er
maandelijks te besteden is voor de school. Bijdrage aan de stichting is
vrijwillig maar het is voor ons heel vervelend dat we maanden later er achter
komen dat vaste bedragen gestopt zijn. In deze moeilijke corona tijd hebben
wij hier alle begrip voor maar kinderen kunnen alleen in het project als er
sponsoring tegenover staat. Wij hopen voor het komende schooljaar dat we
zoveel mogelijk kinderen een opleiding kunnen geven.
Fijne zomervakantie en hopelijk zien we elkaar snel in Thalassa.
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VERGADERING VIA ZOOM JANUARI 2021
Ook het bestuur van de stichting heeft het “zomen” ontdekt, fysiek contact met Indonesië was
helaas niet mogelijk en op deze manier konden we toch met elkaar vergaderen. Volgens Simone
zijn er grote problemen op de school wat betreft het innen van schoolgeld en de betaling van de
salarissen aan de onderwijzers. De stichting is in deze corona pandemie hoofdsponsor geworden
van de school. Ouders hebben massaal hun werk verloren omdat de meeste werkzaam zijn in de
toeristen branche. Er komt bijna geen schoolgeld binnen omdat ouders het niet kunnen betalen
en de steun van de regering minimaal is. Simone en de onderwijzers hebben een plan opgesteld
en er wordt streng gekeken hoe gemotiveerd leerlingen zijn om het onderwijs te volgen. Eén
keer verzuimen van school en duikonderwijs op Thalassa met een goede rede is geoorloofd maar
bij een tweede afwezigheid gaan ze direct uit het sponsorproject. Voor twintig zeer
gemotiveerde leerlingen die niet in het sponsorproject zitten, steunt de stichting met een
maandelijkse “bonus” subside zodat ze toch de opleiding kunnen afronden. De extra donaties
aan de stichting worden hier voor ingezet, alle kleine geldbedragen die we ontvangen worden
100% gebruikt, daarom is jullie steun zeer belangrijk.

Typ hier om tekst in te voeren

DUIKBEURS DUIKVAKER
Normaal in het eerste weekend van februari zou de Duikbeurs gehouden worden in
Houten Nederland. Maar door corona werd alles gecanceld en wij konden ons als
bestuur niet presenteren op de stand van Thalassa Dive Resort. Ook konden we geen
veiling en andere activiteiten doen om geld op te halen voor de kinderen in Indonesië.
Hierdoor zijn we toch een paar duizend euro misgelopen wat we heel goed hadden
kunnen gebruiken voor de school.

Wel is de beurs virtueel gegaan en hebben via zoom contacten kunnen leggen. Er zijn door
Simone en Arjen mooie YouTube filmpjes gemaakt die te zien zijn onder deze link.

Bekijk de video van Simone over de stichting hier: https://youtu.be/-pHByrtwyuk

NOODKREET VAN SIMONE, ARJEN EN HET THALASSA TEAM!!
Doordat er al meer dan een jaar geen inkomsten zijn voor Thalassa Dive Resort en ook geen
financiële ondersteuning van de Indonesisch regering, is het voor Simone onmogelijk geworden om
de kosten van de resorts te betalen. Dit heeft ook grote invloed voor het onderwijs aan de
kinderen. Grote delen van de opleiding wordt gehouden op het duik resort, kinderen gebruiken
het theorielokaal, het zwembad, duik apparatuur en de boten om het duiken te leren. Het één
valt samen met het ander!
Vandaar deze fundraising actie: https://gogetfunding.com/helpthalassa/
Lieve Thalassa vrienden,
Wie had ooit kunnen denken dat de situatie met het Coronavirus zich zo ingrijpend zou voordoen, maar
ook dat het zó lang zou duren? Nu jullie niet instaat zijn om naar ons toe te reizen, zijn we gedwongen
om alternatieve inkomsten te vinden: we proberen onze pizza’s aan de Manadonezen te verkopen via
bezorging of in ons resort en we bieden duiken in het Bunaken National Park aan de totale bevolking of
aan expats. Maar tijdens deze crisis blijkt dit echter zeer moeilijk te zijn: de inkomsten brengen
nauwelijks genoeg om ons personeel te betalen. We moeten ook onze mooie resorts onderhouden met
beperkte middelen, altijd maar met de hoop dat alles weer normaal zal worden. En wat hebben we ons
vorig jaar vergist!
We zijn er nog niet uit!
Om heel eerlijk te zijn, verwachten we dat deze situatie minstens tot het einde van de zomer zal duren,
misschien zelfs tot het einde van het jaar. Terwijl ik dit schrijf, zie ik ons levenswerk afbrokkelen en alle
inkomsten die nu worden gegenereerd zijn simpelweg niet genoeg om de deuren open te houden. We
proberen nog steeds de leerlingen van onze school te helpen, ons fantastische team komt nog steeds elke
week bij elkaar om te doen wat ze kunnen. Maar ik zie niet hoe we het hoofd boven water kunnen houden
tenzij ik jullie om hulp vraag. En ik heb een hekel aan hulp vragen. Het ligt niet in mijn aard, ik help veel
liever anderen, maar dit is de realiteit waar we voor staan.
Wat is ons doel?
Uiteraard is het runnen van twee resorts zonder gasten zeer duur, daarom is het streefbedrag van de
campagne het absolute minimum om de maandelijkse uitgave te dekken. In ieder geval om de kloof tussen
nu en begin maart 2022 te overbruggen. De uitgaven omvatten de volgende essentiële onkosten:
Nachtbeveiliging in de resorts, Levensonderhoud van ons team, Nutsvoorzieningen, Kosten werkvisa en
licenties, Marketing en essentiële software kosten
Wil je ons helpen?
Jouw donatie helpt ons het jaar 2021 door te komen, zodat onze prachtige resorts, waar we zo hard voor
gewerkt hebben, minimaal operationeel kunnen blijven tegen de tijd dat de reisbeperkingen weer worden
opgeheven. Namens onze gekke , lieve en zorgzame Thalassa familie in Manado en op Lembeh, wil ik je
met heel mijn hart bedanken.

Simone

TOERISTEN BRANCHE KRIJGT VOORRANG IN HET VACCINEREN!
Gelukkig heeft bijna al het personeel, staf van Thalassa en onderwijzers van de school eind
april hun eerste Astra Zeneca vaccin gehad. De Indonesische regering heeft de hele
toeristenbranche met voorrang laten vaccineren en zodra het vliegverkeer weer op gang komt
zijn de toeristen weer welkom.

VERSLAG VAN HET AFGELOPEN HALF JAAR DOOR SIMONE:
Covid en de school
De Covid pandemie heeft ons allen hard getroffen. Met name de toeristen sector; en deze lijdt
nog steeds. Maar laten we ook de jeugd niet vergeten. In de Westerse wereld werd het probleem
van de lock down opgelost door online lessen en de rijkere scholen, hier in Indonesië, konden dit
system ook doorvoeren met hun studenten.
Maar veel scholen, met name de beroeps middelbare scholen, zijn in de afgelopen jaren ‘tussen
de wal en het schip’ gevallen. Deze opleidingen zijn gebaseerd op leren in de praktijk en onze
school, die gefocusseerd is op de toeristen industrie, had maar heel beperkte mogelijkheden om
de leerlingen voldoende klaar te stomen voor de toekomst en een baan in deze sector.
De studenten die vorig schooljaar zijn afgestudeerd, deden geen examen (sommige zijn daar heel
blij mee geweest), maar hadden tenminste tot Maart/April 2020 nog een volledige opleiding
gehad, met praktijkervaring. Dit jaar is dat anders.
De studenten die dit jaar zijn afgestudeerd, daar over later meer, zijn niet in de gelegenheid
geweest om de broodnodige praktijkervaring op te doen en moeten nu maar afwachten of ze
überhaupt aan een baan kunnen komen. Niet heel motiverend om naar school te gaan en er de
schouders onder te zetten.
Maar we proberen het; de hotelschool studenten hebben genoeg mogelijkheden. Ook de lokale
mensen maken regelmatig gebruik van hotels en er zijn er meer dan genoeg. Voor de reis- en
duikstudenten is dat anders; ondanks dat Thalassa zoveel mogelijk gelegenheid heeft gegeven (en
dat nog steeds doet) om ervaring op te doen, is het niet veel. Wij hebben ook geen gasten. Maar
we maken extra duiken en er moet hard gewerkt worden in de Rescue cursus. 11 studenten
studeren af en krijgen hun brevetten; Open Water, Advanced, Rescue, EFR en Nitrox. We hebben
afgesproken dat ik mijn netwerk zou benaderen om ze alsnog een (onbetaalde) stage plaats te
bezorgen, zodra de markt open gaat. Het is roeien met de riemen die we hebben… maar zoals
altijd komt er een oplossing.

Schoolexamens
De schoolexamens in Indonesië beginnen normaalgesproken al in Maart. Onder normale
omstandigheden doen de studenten eerst een school examen en moeten dan een Nationaal
examen afleggen per computer. Ook dit jaar waren de examens beperkt tot schoolexamens en is
zelfs de meest domme student geslaagd! (hmmmm….)

De praktijk examens werden wel afgenomen door een delegatie van de provinciale overheid. De
UPW (travel en duiken) moesten ‘gasten’ verwelkomen, een ‘briefing’ geven over de Covid
protocollen en een tour beschrijven in het gebied. Omdat de duikafdeling niet oﬃcieel erkend is
door de overheid, moesten ook de duikers dit doen; uiteraard niet erg gemotiveerd, tot zij een
echte intro mochten geven voor Discover Scuba Diving studenten en een briefing voor een duik in
Bunaken Timor.
De dames van de ‘DINAS’ waren erg onder de indruk. Voornamelijk van de demonstratie van de
eerste hulp bij een motorongeluk en de reactie op een duiker in paniek aan de oppervlakte op
het huisrif.
Zoals de meesten van jullie weten zijn we weg uit het resort, maar dit konden we nog net doen.

De hotel studenten ontvingen de ‘gasten’ in Thalassa, begeleidden ze naar een tafel in het
restaurant, waar ze iets te drinken geserveerd kregen en een maaltijd, verzorgd door Arnold en
zijn team. Jammer genoeg mocht het eten pas opgegeten worden nadat alle studenten aan de
beurt waren geweest. Arnold, onze chef, was, als echte professional, degene die de scores
uitdeelde. Hij doet dit inmiddels elk jaar voor verschillende scholen….
Onze school doet het goed. Vooral dankzij de absolute loyaliteit en inzet van het handjevol
leerkrachten. We zijn niet de grootste school en zeker niet de rijkste, maar onze school is
beroemd over heel Noord Sulawesi, vanwege de duikafdeling, maar ook vanwege de vele extra
projecten die we kunnen doen. U, als sponsor, draagt daar absoluut aan bij; dus dank u wel.

Diploma uitreiking
Het zit er op; afgelopen Zaterdag, 19 Juni, ontvingen 32 studenten van alle twee de afdelingen
hun diploma. Vanwege de nog steeds geldende protocollen, werd het evenement op een heel
eenvoudige manier verzorgd. Met een lintje en een folder met het diploma, een professionele
fotograaf en een doosje koekjes moesten de studenten het dit jaar doen.
Een ‘drive-through’ uitreiking… Aan een kant er in, aan de andere kant er uit en een voor een,
met vader, moeder, oma en/of broertjes en zusjes. Geen speeches, geen emotionele
uitbarstingen… als 'los zand'. Maar in ieder geval was er iets.
Veel van de studenten waren geholpen door u…en we hopen van harte dat u de mogelijkheid
overweegt om door te gaan en de volgende generatie te helpen.
De focus ligt nog steeds op het helpen van kinderen uit de dorpen; in de omgeving van de
school, maar ook op de eilanden en zelfs vanuit meet afgelegen gebieden in Noord Sulawesie.
Het helpt echt en we zouden het zonder jullie hulp niet redden.

GESLAAGDE LEERLINGEN
Groep geslaagde leerlingen uit het project:
Ardiansyah Mangudis, Christine Lapias, Delta Saladi, Fikrian Lansaeng, Mardianti Mutia, Marlin
Kaongan, Meicin Korua, Miftha Taturu, Miranti Hengkeng, Natalia Helakaki, Vica Kuera, Ariane
Mandalika en de onderwijzers

Groepsfoto van de twee verschillende afstudeer richtingen: Hoteltoerisme en Duiktoerisme,
uiteraard samen met de onderwijzers.
In de onderste foto’s een bedank berichtje voor de sponsoren, zonder Uw financiële bijdrage
hadden ze nooit een diploma kunnen halen!!

Meer ruimte…
De Junior Highschool is niet meer aanwezig vanaf nu. De ouders van de studenten weigerden
massaal om het (heel lage) schoolgeld te betalen en vragen, bidden, smeken, dreigen mochten
niet baten. Maar aan alles zit een gouden randje. De SMK (Senior Highschool) heeft nu 3 extra
klaslokalen extra en zijn daar ontzettend blij mee. Het ‘oude’ gebouw wordt geschilderd en het
dak is gerepareerd. We maken een echt ‘duiklab’ in het gebouw en een van de klaslokalen wordt
exclusief gebruikt voor de duikafdeling. We richten ook een klein kantoor in, waar wij (Arjen,
Satoka en ik) kunnen werken, met fatsoenlijk internet.

En nog steeds..
Doen we beach clean-ups. Verdeeld over 2 dagen, ging de hele UPW afdeling naar Siladen eiland
om daar 50 zakken met plastic afval te verzamelen die vervolgens werd afgevoerd naar het recycle
bedrijf, wat onlangs de deuren heeft geopend… Uiteraard moeten er ook heel veel selfies worden
gemaakt.
Blijf gezond, Blijf duiken!
Liefs Simone

Voor de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 worden allerlei promotie activiteiten
gehouden om leerlingen in Noord-Sulawesie te motiveren om een opleiding te volgen in de
toeristen branche. Leerlingen die van “ver” komen hebben de mogelijkheid om intern in de
dormitorio van de school te verblijven.
Tevens overleg met Simone en leerkrachten welke kinderen in aanmerking komen voor steun
van de Stichting.
Blijf de Stichting Steunen! Zonder steun kunnen we het niet redden!

Promotie flyer van de school

SPONSOR OUDER
In deze corona tijd wist toch sponsor ouder Liza uit Canada een bezoek te brengen aan de
school. Wat natuurlijk een geweldige verrassing was voor de leerlingen.
Linker foto Fitria, nieuwe lerares aan de school. Fitria heeft op deze school haar diploma gehaald
en is daarna gaan studeren aan de universiteit en is lerares Duits geworden. Met veel plezier
geeft ze nu Duitse les op haar “oude” school.

SPONSORING
Bij een bezoek aan het Duikcentrum de Grevelingen Zeeland Nederland werden we gelijk aan
gesproken door Martijn dat hij nog wat jackets en duikpakken voor de Stichting had liggen. Deze
hebben wij met grote dank in ontvangst genomen. Als we straks weer kunnen vliegen en iemand
heeft nog wat kilo’s over in de bagage, neem alstublieft contact met de Stichting op zodat het in
Indonesië komt!

WEBSITE
Neem eens een kijkje op de website www.kehidupan-anda.com. Informatie over aanmelding en
schenking staat hier op vermeld.

SCHOOL MET EIGEN SOCIALE MEDIA
Krisolton Solagratia ook te volgen op Facebook
en Instagram.

FACEBOOK
Meld je aan als vriend op Facebook Kehidupan-Anda met 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 deze periodieke schenking krijgt u dus een
flink deel van de gift terug. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.belastingdienst.nl
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