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Beste allemaal,
Het is alweer een lange tijd geleden dat wij een nieuwsbrief hebben verstuurd. De hoogste tijd
om u weer op de hoogte te stellen!
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat in Indonesië aan plannen wordt gewerkt om het
weeshuisproject financieel onafhankelijk te krijgen. Ons streven is immers nog steeds om het
project uiteindelijk over te kunnen dragen aan de lokale bevolking. We verwachten u einde van
het jaar meer te kunnen vertellen over welke projecten hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Graag informeren wij u over de 42 kinderen die nog steeds als groep in het weeshuis wonen. Het
personeel van het weeshuis heeft ons laten weten dat alle kinderen in goede gezondheid
verkeren. Zes van de 42 zullen dit jaar met een universitaire studie starten en alle kinderen
behalen goede studieresultaten. Mede dankzij u steun hebben we extra financiële middelen
kunnen inzetten en hiermee een docente aangesteld om op de weeshuislocatie extra lessen te
verschaffen. De kinderen krijgen van haar naar gelang extra engelse les en worden bij behoefte
ondersteund in hun huiswerk.
In deze nieuwsbrief maken wij van de gelegenheid gebruik om u nader kennis te laten maken met
het Indonesische management van het weeshuis. Dit management is door ons bestuur zorgvuldig
aangesteld. Elk lid heeft ofwel een sociale binding met de kinderen en het dorp (als bijvoorbeeld
inwoner) en is gespecialiseerd in het taken en verantwoordelijkheidspakket dat zij gekregen
hebben. In de komende nieuwsbrieven die u van ons mag verwachten zullen wij telkens een
persoon vanuit het management aan bod laten komen. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de
operationeel manager in Indonesië, genaamd Pak Asnawi.

Met hartelijke groet
Leon Burger
Voorzitter Stichting Weeshuis Atjeh

Pak Asnawi
Op deze foto kunt u hem bewonderen. Dit is onze grote man achter de organisatie van het
weeshuis in Indonesië.

Pak Asnawi is 63 jaar oud en was voor zijn pensioen bankdirecteur van 1 van de grote banken in
Atjeh. Binnen het dorp Lam Hasan waar het weeshuis gevestigd is, geniet Pak Asnawi veel aanzien
o.a. omdat hij in de tijde van de Tsunami zich als dorpshoofd echt ontfermde over het lot van de
slachtoffers van de Tsunami. Zo schonk hij een stuk grond voor de bouw van ons weeshuis en
heeft hij zich ten alle tijden volledig ingezet voor ons project.
Binnen de hulpverlening heeft hij een groot netwerk en dit geld ook voor de rest van zijn familie.
Zo is zijn dochter werkzaam voor de NGO, Safe The Children en heeft zij vanwege haar ervaring
een adviserende rol naar onze personeelsleden.
Pak Asnawi is vanaf de bouw van het weeshuis verantwoordelijk voor alle operationele zaken. Hij
stuurt het locale management aan en draagt zorg voor de financiële rapportages en de
verantwoording hiervan. Dit werkt in de praktijk als volgt; Nadat wij maandelijks een financiële
rapportage van hem ontvangen, de verantwoording gecontroleerd en besproken hebben, maken
wij een maandelijks een vast bedrag over voor alle exploitatiekosten. (huisvestiging, scholing,
voedsel, kleding)
Voor overige kosten, die buiten de exploitatiekosten vallen, wordt door Pak Asnawi een aanvraag
ingediend. Projecten die hier in het verleden bijvoorbeeld voor in aanmerking zijn gekomen zijn:
het vernieuwen van het waterreservoir, bouwen van een hek rondom het weeshuis, het aanstellen
van een extra docent, extra geld voor ceremoniële feesten voor bijvoorbeeld feestelijke
lekkernijen.

Financiële rapportage
U als (vaste) donateur maakt het mogelijk dat 42 weeskinderen dagelijks gevoed worden,
scholing aangeboden krijgen en begeleiding krijgen van ons personeel. Pak Asnawi zorgt dat het
personeel alle kosten registreren en verwerkt dit tot een financieel rapport wat wij maandelijks
ontvangen. Om u als sponsor een idee te geven hoe zo een financieel rapport eruit ziet sturen wij
u binnenkort het eerst volgende financiële verslag die wij krijgen uit het weeshuis.

Sponsoring
Een groot evenement van Stichting Worldrunners afgelopen jaar leverde een flink bedrag op. Op
17 maart 2009 bracht de smeerpijploop in Delftzijl maarliefst € 30.000,- op! Direct konden wij
een aantal wensen van het weeshuis in vervulling laten gaan. Zo is er een hek om het weeshuis
gebouwd waardoor de kinderen in veiligheid kunnen spelen.
Een van de belangrijkste doelen van Stichting Weeshuis Atjeh is het aanbieden van
scholingsmogelijkheden aan de kinderen. Door de extra sponsoring van Stichting Worldrunners
kunnen wij nu de eerste 6 kinderen naar de universiteit laten gaan! Dit is echt een bijzondere
stap in het leven van een kind in Atjeh, omdat dit zeker niet vanzelfsprekend aan elk kind
aangeboden word.
Naast de smeerpijploop organiseerde Stichting Worldrunners loopevenementen op Ameland en in
samenwerking met de basisschool de Rank werden er sponsorbedragen opgehaald. Wij zijn alle
mensen zeer dankbaar, omdat zij het mogelijk maken dat de kinderen in het weeshuis opgroeien
met zeer goede toekomstmogelijkheden.

Onze vaste donateurs steunen ons project op eveneens fantastische wijze. Deze mensen zorgen
er mede voor dat de dagelijkse kosten gedekt worden. Zoals in het financiële verslag te zien is
gaat het met name om schoolkosten, voedselkosten en operationele kosten om het weeshuis
draaiende te houden. Ook werd er door de basisschool de Rank uit Haulerwijk een donatie van
maarliefst € 1350,- gedaan en kregen wij vanuit diverse kerkelijke instanties meerdere giften. Al
met al kunnen wij zeggen dat de benodigde steun gegeven word. Daar waar wij als bestuur zeer
dankbaar voor zijn!
Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail deze dan naar
info@weeshuisatjeh.nl. Wij beantwoorden graag al uw vragen!

