
                   

VERSLAG  2020 STICHTING KANSARME KINDEREN IN INDONESIË 

Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. Zowel in Europa als ook in Indonesië. De 

hieruit voortvloeiende maatregelen die wereldwijd zijn genomen om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan, hebben een grote invloed gehad op de mogelijkheden 
die we hadden om ter plekke ondersteuning te bieden in de kindertehuizen Diaconia 
en Wikrama Putra. 

Een korte update m.b.t. de stand van zaken bij beide kindertehuizen aan het begin 

van 2020: 

Het kindertehuis Wikrama Putra te Semarang 

In het kindertehuis met 90 kinderen hebben we in 2019 vanuit de SKKI een klaslokaal 
ingericht voor de kinderen tussen de 3 en de 7 jaar oud. Een lokaal met speelhoeken, 

boeken en spel- en ontwikkelingsmateriaal. De klas werd gerund door een 
Indonesische leerkracht die ondersteund werd door Nederlandse vrijwilligers die 
ieder minimaal 3 tot 4 maanden aanwezig waren om de leerkracht te ondersteunen.  

Daarnaast werd door onze vrijwilligers tweemaal per week huiswerkbegeleiding en 
sport-en spel activiteiten de middag gerealiseerd voor de oudere kinderen.  

De kosten van de inrichting van het leslokaal, het salaris van de leerkracht en de 
kosten voor de vrijwilligers (huur van de woning, vliegticket vrijwilligers) werden 
betaald door de SKKI.  

Door de coronacrisis sloot het kindertehuis de deuren voor alle buitenstaanders en 
moesten de vrijwilligers uit het land vertrekken. We hebben nog een aantal maanden 

de hoop gehad dat we alsnog weer konden starten met de lessen aan de kleuters. 
Maar toen rond 1 augustus bleek dat dit onmogelijk was, hebben we het 
huurcontract van de woning voor de vrijwilligers kunnen opzeggen tot nader order.  

Op dit moment gaan de oudere kinderen nog niet naar school en draait ook het 

onderwijs voor de kleuters nauwelijks omdat er nog geen mensen van buitenaf het 

kindertehuis in mogen. Het onderwijs aan de oudere kinderen gebeurt alleen online 
en hiermee werd het duidelijk waar we op dit moment mee konden helpen: de 
aanschaf van laptops zodat de oudere kinderen (basisonderwijs en high-school) 
online de lessen kunnen volgen.  



 

 

Het kindertehuis Diacona te Bawen (onder Semarang)  

In dit kindertehuis zijn we eind 2019 bezig geweest met het inrichten van het 
leslokaal voor de kleuters. De verbouwing was afgerond en we waren klaar om met 
het team van Diaconia na te denken over de inrichting van het lokaal.  

Het onderwijs aan kleuters functioneerde daar al wel maar het waren vooral de 
speelhoeken die nog moesten worden ingericht. En hiervoor is de Nederlandse input 

van harte welkom. Want speelhoeken kennen ze daar niet. 

Ook hier gooide Corona roet in het eten. En hebben we vanuit de SKKI besloten om te 
wachten met het verder inrichten van dit lokaal omdat onze lijfelijke aanwezigheid bij 

het maken van de plannen een groot voordeel heeft.  

We kregen steeds meer signalen van 2 zorgwekkende ontwikkelingen: 

1. De kinderen aten vooral rijst en kroepoek. Er was geen geld voor gezonde 

voeding als eieren, groenten en fruit.  Door de Corona zijn er nauwelijks meer 
bezoekers wat invloed heeft op het aantal donaties en giften. We hebben vanuit 
de SKKI ingegrepen en een bedrag per week beschikbaar gesteld voor fruit en 

groenten. 
 

2. Het was voor de oudere kinderen lastig om onderwijs op afstand te volgen door 
het gebrek aan laptops. Daarom hebben we ook daar besloten een aantal laptops 
aan te financieren.  

Dankzij o.a. de bijdrage vanuit de Stichting PEKS en de Stichting Majoh hebben we op deze 
manier onze steun vanuit de SKKI kunnen bieden. We hopen in 2021 onze activiteiten voor 

de kinderen in Diaconia en Wikrama Putra te kunnen voortzetten zonder al te veel Corona 
belemmeringen. 



 

Een gezonde maaltijd! 

 

De laptop in gebruik bij de kleuters. En hieronder de laptop in gebruik voor online 

onderwijs.  

 


