
 

 

 

 

 

 

 

Beste sponsoren, financiële adoptanten, 

Deze nieuwsbrief staat weer vol met verhalen, nieuwtjes en foto's over het project. Sinds de 
laatste uitgave van de nieuwsbrief valt er weer veel te melden en dat doen wij dan ook met 
plezier.

Het bestuur van 
trouwe sponsoren en adoptanten wordt het project alsmaar beter. Het resultaat mag er dan 
ook weer zijn, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. We hebben onze doelstellingen 
daardoor
hartenwens voor een goede toekomst uit te laten komen. Uiteraard zolang dat binnen onze 
financiële mogelijkheden past en de kinderen daar de capaciteit voor hebben. Dat betekend 
dat sommigen met onze steun een kostbare opleiding op een universiteit kunnen gaan 
volgen. De kinderen tekenen dan een intentie verklaring dat zij 30 % van de opleidingskosten 
gespreid terug betalen als zij loon uit werk gaan ontvangen. Dit geld komt dan w
goede aan het studiefonds. Op deze wijze steunen zij dan ook weer andere kinderen die 
willen studeren. Voor de kinderen die niet de capaciteit hebben of willen gaan studeren 
hebben wij een nieuw project opgezet dat kinderen de kans geeft om een vak
Daarvoor hebben wij een opleidingsgebouw op ons terrein gebouwd om de kinderen, naast 
hun school opleiding, in praktijk een technisch vak aan te leren. Op deze manier krijgen alle 
kinderen van het opvanghuis de mogelijkheid op een goede toek

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn persoonlijke omstandigheden, en dat nog niet 
weten, wil ik graag laten weten dat ik in april 2017 een zware buikoperatie in het Siloam 
ziekenhuis in Makassar heb moeten ondergaan. Een risicovo
kundige specialisten is uitgevoerd en zeer goed is gelukt. Ze hebben mijn galblaas verwijderd, 
knellingen van de darm verholpen en een mat kunnen plaatsen voor de breuken in de 
buikwand. Het gevolg is dat het nu goed met me gaat,
zeer goed. Dit alles heeft mij weer nieuwe energie gegeven om door te gaan en mijn leven 
verder aan het project te wijden. Na de operatie is het herstel zo snel gegaan dat ik voor een 
paar weken naar Nederland af moc
ontmoeten. Helaas was er onvoldoende tijd om iedereen te ontmoeten omdat mijn conditie 
dat ook nog niet toeliet. Daarnaast kon ik toch ook nog bij enkele acties aanwezig zijn die 
voor ons project waren g
geval heeft deze reis mij goed gedaan en wil iedereen bedanken voor hun gastvrijheid. Voor 
degene die ik niet heb kunnen ontmoeten, sorry en ik hoop dat dit bij een volgende keer wel 
lukt.

Rest mij, mede namens het bestuur, u weer hartelijk dank te zeggen voor uw steun en ik 
wens u weer veel leesplezier.
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Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden.

Deze nieuwsbrief staat weer vol met verhalen, nieuwtjes en foto's over het project. Sinds de 
laatste uitgave van de nieuwsbrief valt er weer veel te melden en dat doen wij dan ook met 
plezier. 

Het bestuur van de stichting heeft het laatste half jaar niet stilgezeten en dankzij onze 
trouwe sponsoren en adoptanten wordt het project alsmaar beter. Het resultaat mag er dan 
ook weer zijn, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. We hebben onze doelstellingen 
daardoor wat kunnen uitbreiden. We willenieder kind van ons project de kans geven hun 
hartenwens voor een goede toekomst uit te laten komen. Uiteraard zolang dat binnen onze 
financiële mogelijkheden past en de kinderen daar de capaciteit voor hebben. Dat betekend 
dat sommigen met onze steun een kostbare opleiding op een universiteit kunnen gaan 
volgen. De kinderen tekenen dan een intentie verklaring dat zij 30 % van de opleidingskosten 
gespreid terug betalen als zij loon uit werk gaan ontvangen. Dit geld komt dan w
goede aan het studiefonds. Op deze wijze steunen zij dan ook weer andere kinderen die 
willen studeren. Voor de kinderen die niet de capaciteit hebben of willen gaan studeren 
hebben wij een nieuw project opgezet dat kinderen de kans geeft om een vak
Daarvoor hebben wij een opleidingsgebouw op ons terrein gebouwd om de kinderen, naast 
hun school opleiding, in praktijk een technisch vak aan te leren. Op deze manier krijgen alle 
kinderen van het opvanghuis de mogelijkheid op een goede toek

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn persoonlijke omstandigheden, en dat nog niet 
weten, wil ik graag laten weten dat ik in april 2017 een zware buikoperatie in het Siloam 
ziekenhuis in Makassar heb moeten ondergaan. Een risicovolle operatie die door zeer 
kundige specialisten is uitgevoerd en zeer goed is gelukt. Ze hebben mijn galblaas verwijderd, 
knellingen van de darm verholpen en een mat kunnen plaatsen voor de breuken in de 
buikwand. Het gevolg is dat het nu goed met me gaat, ik heb nauwelijks nog pijn en voel mij 
zeer goed. Dit alles heeft mij weer nieuwe energie gegeven om door te gaan en mijn leven 
verder aan het project te wijden. Na de operatie is het herstel zo snel gegaan dat ik voor een 
paar weken naar Nederland af mocht reizen om mijn familie en enkele vrienden weer te 
ontmoeten. Helaas was er onvoldoende tijd om iedereen te ontmoeten omdat mijn conditie 
dat ook nog niet toeliet. Daarnaast kon ik toch ook nog bij enkele acties aanwezig zijn die 
voor ons project waren georganiseerd, maar daar over meer op de sponsor pagina. In ieder 
geval heeft deze reis mij goed gedaan en wil iedereen bedanken voor hun gastvrijheid. Voor 
degene die ik niet heb kunnen ontmoeten, sorry en ik hoop dat dit bij een volgende keer wel 
lukt. 

st mij, mede namens het bestuur, u weer hartelijk dank te zeggen voor uw steun en ik 
wens u weer veel leesplezier.    

     Eef van koningsveld, voorzitter.

  

donateurs, vrijwilligers en belangstellenden. 

Deze nieuwsbrief staat weer vol met verhalen, nieuwtjes en foto's over het project. Sinds de 
laatste uitgave van de nieuwsbrief valt er weer veel te melden en dat doen wij dan ook met 

de stichting heeft het laatste half jaar niet stilgezeten en dankzij onze 
trouwe sponsoren en adoptanten wordt het project alsmaar beter. Het resultaat mag er dan 
ook weer zijn, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. We hebben onze doelstellingen 

wat kunnen uitbreiden. We willenieder kind van ons project de kans geven hun 
hartenwens voor een goede toekomst uit te laten komen. Uiteraard zolang dat binnen onze 
financiële mogelijkheden past en de kinderen daar de capaciteit voor hebben. Dat betekend 
dat sommigen met onze steun een kostbare opleiding op een universiteit kunnen gaan 
volgen. De kinderen tekenen dan een intentie verklaring dat zij 30 % van de opleidingskosten 
gespreid terug betalen als zij loon uit werk gaan ontvangen. Dit geld komt dan weer ten 
goede aan het studiefonds. Op deze wijze steunen zij dan ook weer andere kinderen die 
willen studeren. Voor de kinderen die niet de capaciteit hebben of willen gaan studeren 
hebben wij een nieuw project opgezet dat kinderen de kans geeft om een vak aan te leren. 
Daarvoor hebben wij een opleidingsgebouw op ons terrein gebouwd om de kinderen, naast 
hun school opleiding, in praktijk een technisch vak aan te leren. Op deze manier krijgen alle 
kinderen van het opvanghuis de mogelijkheid op een goede toekomst aangeboden. 

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn persoonlijke omstandigheden, en dat nog niet 
weten, wil ik graag laten weten dat ik in april 2017 een zware buikoperatie in het Siloam 

lle operatie die door zeer 
kundige specialisten is uitgevoerd en zeer goed is gelukt. Ze hebben mijn galblaas verwijderd, 
knellingen van de darm verholpen en een mat kunnen plaatsen voor de breuken in de 

ik heb nauwelijks nog pijn en voel mij 
zeer goed. Dit alles heeft mij weer nieuwe energie gegeven om door te gaan en mijn leven 
verder aan het project te wijden. Na de operatie is het herstel zo snel gegaan dat ik voor een 

ht reizen om mijn familie en enkele vrienden weer te 
ontmoeten. Helaas was er onvoldoende tijd om iedereen te ontmoeten omdat mijn conditie 
dat ook nog niet toeliet. Daarnaast kon ik toch ook nog bij enkele acties aanwezig zijn die 

eorganiseerd, maar daar over meer op de sponsor pagina. In ieder 
geval heeft deze reis mij goed gedaan en wil iedereen bedanken voor hun gastvrijheid. Voor 
degene die ik niet heb kunnen ontmoeten, sorry en ik hoop dat dit bij een volgende keer wel 

st mij, mede namens het bestuur, u weer hartelijk dank te zeggen voor uw steun en ik 

Eef van koningsveld, voorzitter. 
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    Devi Ropo                                                                  
Devi heeft haar OJT (On the Job Training) in Ambon bij Garuda Indonesia afgesloten. 
Ze moet alleen nog een verslag maken voor haar diploma bij Aviation training in 
Makassar waarna ze eind oktober in Jakarta mag solliciteren voor een baan bij 
Garuda. Ze gaat dan werken bij de beveiligingsafdeling van luchthavens. Met haar 
diploma heeft ze de garantie op een baan. Tot de sollicitatie heeft ze onderdak bij Titin 
en Opin op de campus in Makassar.  

  Astin (Titin) Mokeba & Olviana (Opin) Ratowo                                                                 
Titin en Opin hebben hun eerste jaar studie accountantie op de STIEM Bonggaya 
universitas zeer succelvol afgesloten met hele goede scores waarmee ze bij de besten 
behoren. Het tweede jaar is weer begonnen en ze hebben er nog steeds veel zin in. 

Titin   

    Ferdinal (Ferdi) Ratowo                                                                                                                       
Ferdi  is nu 16 jaar en is vanaf 2012 in het opvanghuis. Hij  zit in het eerste schooljaar van de 
senior high school en wil graag mode ontwerper worden. Net iets voor hem en wij 
ondersteunen hem daarin van harte. Hij heeft deze richting al op school gekozen en zit  in een 
klas met 17 meisjes! Over 2 jaar wil hij op de mode academie gaan studeren. Een betrokken 
sponsor heeft een naaimachine gesponsord waarop Ferdi zich dan goed kan voorbereiden op 
de mode academie en waarmee hij nu aan al zijn ideeën uiting kan geven. Hij heeft natuurlijk 
al enige opdrachten van onze kinderen binnen gekregen. 

    Ayuni Lasani                                                                     
Ayu heeft haar OJT voor stewardess in Denpasar (Bali) al eerder afgesloten en heeft nu 
tijdelijk werk op de luchthaven gevonden voor haar levensonderhoud. Ook zij wacht 
tot ze kan solliciteren in Jakarta voor een baan. Voor Ayu geldt dat zij nog geen 
werkgarantie heeft maar heeft dankzij haar opleiding een grote kans op een baan. Het 
gaat goed met de luchtvaartmaatschappijen in Indonesië en er zijn wat nieuwe vlieg 
verbindingen met China geopend. Devi en Ayu hebben tijden hun training ook een 
basis "Mandarin" gestudeerd wat een groot voordeel is  bij de sollicitatie. 

Opin   
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   Mutiara (Tiara) W. Tosinde                                                      
Tiara is nu 17 jaar en woont sinds 2012 in het opvanghuis. Zij studeert volgend jaar af 
op de senior high school in Tentena. Haar toekomst zag ze in eerste instantie, na de 
senior high school, in een baan bij het leger wat haar erg leuk leek. Omdat Tiara met al 
haar rapporten en examens een gemiddelde van  boven de 9 scoorde, hebben wij haar 
gevraagd om te overwegen toch verder te gaan studeren op een universiteit. Na een 
stage van 3 maanden bij een financieel departement van de regering in Palu, waarvan 
ze een certificaat kreeg met een score "uitmuntend", heeft ze haar beslissing genomen 
en onderstaande brief geschreven...... 

Before I'm sorry, because I have change. At the first I want to be Women Army but 
now not anymore. The change is that I want to work by the Police. So, when my 
education in Senior high school is finish next year, I want to do my next education at 
the University in Yogyakarta and study Law. (Sarjana Hukum) before I go to the 
Police.                                                                                                                                               
With all of this, I hope that Opa Eef with all the members of the board, donators , 
sponsors and volunteers can help and support me.                                                                         
I want to reach my dream. So, I want to do my best and I will not disappoint the 
people who love me. 

Thanks before. God Bless You.  Tiara.   

    Agnes Salarupa                                                                 

Agnes woont sinds 2011 op het project en is nu 18 jaar. Ook zij studeert volgend 
jaar af aan de senior high school en wil graag doorstuderen. Haar hartenwens, om 
een universitaire studie voor dokter te gaan volgen, komt uit. Voor deze kostbare 
studie die 7 jaar duurt, is support gekregen van een sponsor die tweemaandelijks 
een extra bedrag in het studiefonds doneert waardoor wij deze studie kunnen 
bekostigen. Het is ons gelukt om haar op voorhand in te schrijven bij het Rektor 
Institute Makassar. Een voorstudie Medical Project die 3 maanden duurt en de 
garantie geeft toegelaten te worden op de universiteit van Yogyakarta. Dit project 
is een internationaal project en is opgezet in samenwerking met Changsa Medical 
Unirversity en Xianshi Medical Unirversity in China. Dit geldt als één van de beste 
opleidingen in de wereld. Agnes begint direct na de senior high school, eind mei 
volgend jaar in Makassar en gaat dan door naar Yogyakarta. Voor dit Medical 
Project worden maar 109 studenten uit heel Indonesië toegelaten waarvan Agnes 
er nu 1 van is. Er is ook een grote kans dat Agnes later een studiebeurs toegewezen 
krijgt. Voorlopig gaan wij er echter van uit dat dit niet gaat gebeuren om geen 
financiële tegenslag te krijgen. 

Wij zijn er trots op dat wij dit weer bereikt hebben en met hulp van onze sponsor(s) 
kunnen doen.  Meer informatie (in het Indonesisch) over het Medical project kunt u 
vinden op www.medicalproject.co/info/ 

Een stukje over het project uit een dagblad 
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  Medisch fonds                                                                             
Markus heeft een huidaandoening gehad waarvoor hij in 
het ziekenhuis van Palu door een huidspecialist is 
behandeld. Na deze behandeling heeft hij Malaria 
opgelopen waarvoor hij in het ziekenhuis van Tentena is 
behandeld. Totaal hebben wij € 480,- uit het medisch 
fonds moeten betalen voor deze behandelingen.                 
Markus is inmiddels weer genezen en gezond.                                                              
Gloria heeft een maag en darmprobleem waarvoor ze in 
het ziekenhuis in Tentena en in Palu is behandeld. De 
problemen zijn met medicatie opgelost. Gloria voelt zich 
nu goed en gaat inmiddels weer naar school.  Totale 
kosten € 420,- 

  Studie fonds                                           
Agnes; Uit het studiefonds is € 180,- voor de 
inschrijvingskosten van de vooropleiding 
Medisch Project betaald.                                                                       
Opin en Titin; Voor hen hebben wij uit het 
fonds,   een jaar lang de huisvesting 
levensonderhoud en nieuwe studie boeken 
betaald. Totale kosten € 920,-                       
Ayuni en Devi; Voor hen is de afrondende fase   
van hun OJT betaald waarin ook de huisvesting 
levensonderhoud en vliegtickets zijn 
opgenomen. Totale kosten € 860,-                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cindy Claudia Poikelu (in juli 2017 opgenomen in het opvanghuis)                                                                                                                             
Cindy is op 13-07-2004 geboren in de  Desa Korobono. Ze heeft een zeer moeilijke jeugd gehad en is opgevoed 
door haar moeder die een zeer armoedig bestaan heeft en Cindy niet goed kon verzorgen. Een echte vader 
heeft Cindy nooit gehad. De gemeenschap in Korobono (die haar een beetje hebben opgevangen)  heeft ons 
attent gemaakt over de leefomstandigheden van Cindy en om hulp gevraagd. Dat hebben wij natuurlijk 
onderzocht en na overleg met haar moeder besloten om Cindy op te nemen in ons opvanghuis Dolidi Ndano. 
Cindy heeft wat achterstand op school maar werkt hard om dat weer in te halen. Ze is erg blij met de haar 
geboden kans en heeft zich al snel aangepast. Ze heeft het dus erg naar de zin op Dolidi.  

Cindy 

   Vakopleiding                                                              
In nieuwsbrief 13 is al aangekondigd dat wij plannen hadden om de 
kinderen van het opvanghuis, die niet in aanmerking komen voor een 
studie na de senior high school, naast hun school een vak aan te gaan 
leren voor een betere kans op een goede toekomst. Deze praktijk 
opleiding gaat op 2 oktober starten in de keuze vakken: 
houtbewerker/timmerman, monteur motortechniek, elektricien en 
constructie/bouw techniek. De theorie en praktijk opleiding gaat voor 
een klein deel in hun vrije tijd gebeuren en een groot deel in de vele 
vakantie/vrije dagen die ze van school hebben. Intussen staat op ons 
terrein een nieuw multifunctioneel opleidingsgebouw voorzien van 
een klaslokaal en een werkbank met moderne gereedschappen voor 
alle vakken. Ook is het gebouw voorzien van een aparte ruimte voor 
motor techniek. Aan de veiligheid is natuurlijk ook gedacht en hebben 
we voldoende beschermmiddelen.                               

Markus 

Gloria 

Het opleidingsgebouw en de inrichting 
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       Sponsers uitgelicht                                                                                                                             
Op deze pagina willen wij graag een aantal donaties van sponsors en/of sponsor acties uitlichten waarvan wij denken dat het een 
bijzonder verhaal is om te vertellen. Er zit natuurlijk een verhaal achter iedere donatie maar dat is voor ons te veel om te benoemen. 
Het spijt ons als uw verhaal niet op deze pagina staat maar U wordt van harte uitgenodigd om dit aan ons door te geven zodat wij 
eventueel een extra nieuwsbrief editie kunnen uitgeven. Voor u is het in ieder geval goed om te weten dat iedere donatie, in welke 
vorm dan ook, zeer gewaardeerd wordt en dat deze voor 100% ten goede komt aan het project en de kinderen. Mede dank zij u allen 
zijn de kinderen gezond, gelukkig en hebben de kans op een goede toekomst. De resultaten zijn in onze ogen zeer goed en wij hopen 
dat u dat ook zo beleefd. Namens Bestuur, medewerkers, vrijwilligers, staff en de kinderen "Hartelijk bedankt voor uw steun"! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Actie van Gré van Kampen voor haar pensionering en afscheid van OBS het Woudhuis.    

Tijdens haar vakantie rondreis op Sulawesi verbleef Gré een paar dagen als gast op Resort Dolidi 
Ndano. Ze heeft door een rondleiding op het terrein van het opvanghuis kennis gemaakt met het 
project. Gré was onder de indruk van wat hier is neergezet en dat heeft haar, als lerares op de OBS 
het Woudhuis in Apeldoorn, doen besluiten om iets voor de kinderen van Dolidi te doen. Op 28   
juni 2017 was haar afscheid en heeft ze een sponsorloop georganiseerd. Hieronder haar verhaal in 
eigen woorden wat wij op onze mail hebben ontvangen;       

Alle drukte is nu net achter de rug. Ik heb een heel leuk afscheid gehad.                                         
De sponsorloop was  een ongekend  succes. Het weer was verschrikkelijk, de meest 
regenachtige dag van het jaar. Het leek de tropen wel, want het kwam met bakken uit de lucht.               
Daarom heeft groep 1 t/m 4 binnen een parcours gelopen. Gelukkig werd het daarna iets 
droger zodat de bovenbouw buiten kon lopen.                                                                                                
Na afloop werden de kids door mij op een ijsje getrakteerd.                                                                            
Het was een enorm leuk gebeuren, waar ook veel ouders bij kwamen kijken.                              
Vanmorgen is het sponsorgeld geteld, en wij zijn enorm trots op het bedrag dat we als school 
met 200 leerlingen hebben binnen gehaald.  Inclusief mijn cadeaugeld van collega's, oud-
collega's en Medezeggenschapsraad is het totale bedrag uitgekomen op € 3030,-  !                                     
Vanmorgen heb ik dit bekend gemaakt bij het afscheid van groep 8. Van elke twee groepen 
heeft de leerling die het meest heeft binnengelopen nog een klein presentje gekregen.                        
We hopen dat van dit geld een mooi speeltoestel voor de kinderen van Dolidi Ndano gebouwd 
kan worden. Daarnaast blijft er vast wel wat over om kinderen van een schooluniform en 
schoolgeld te kunnen voorzien.                                                                                                                   
Als het mogelijk is,  zouden we graag op de hoogte worden gehouden over de besteding van het 
geld.  Als bijlage tref je de bedankbrief naar de ouders aan, en ook nog een paar foto's. 

Geweldig Gré wat je voor het project hebt gedaan. Hartelijk bedankt! 

Op 2 oktober 2017 zijn wij gestart met de bouw 
van het speeltoestel wat door de actie van Gré is 
gesponsord. Hiernaast een foto van de locatie 
waar het speeltoestel komt. De bouw wordt 
uitgevoerd door onze vaste bouwploeg en enkele 
van onze kinderen. Het is dus gelijk een 
opleidingsproject voor onze vakopleiding. In de 
volgende nieuwsbrief doen wij verslag en laten wij 
u het eindresultaat zien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Actie pensionering Ben Vink
Na 17 jaar gewerkt te hebben als leraar (groep7)
Ben afgelopen zomer met pensioen en had nog één wens. Namelijk het houden van een 
sponsorloop voor 2 goede doelen. Stichting Chef met een project in Gambia en Stichting 
Dolidi Ndano. Ben is een kennis van mij (Eef) vanuit het volleybal en gaat een vakantiereis 
Sulawesi inplannen en is van plan ons project begin 2018 te bezoeken. De spons
gehouden in park Angerenstein te Arnhem en is gelopen door erg veel kinderen van groep 
1 t/m groep 8 die met erg veel enthousiaste en sportieve inzet hun doel volbracht 
hebben. Het is de kinderen gelukt om totaal € 5800,
natuurlijk verdeeld werd over de twee goede doelen. Ik was net in Nederland en kon 
getuige zijn van dit spektakel en wat goed was georganiseerd. De foto's getuigen hiervan.
Ben heeft mij ter plekke de cheque overhandigd. De donatie van 
en komt ten goede van het studiefonds, het medisch fonds en het traject
vakopleiding. Ik denk dat Ben en de  leerlingen van OBS De Boomhut dit een waardig doel 
vinden.  Ben, hartelijk bedankt en geniet van je welverdiende pens

          Actie 4
Jan is 80 jaar geworden en dat was voor hem reden om  
een sportieve prestatie neer te zetten. Hij heeft vooraf 
veel getraind en het is hem gelukt om deze zware 4
daagse mars zonder grote problemen succesvol te 
volbrengen. Op de foto staat een bedrag wat 
uiteindelijk nog hoger is geworden. Klasse Jan en 
hartelijk bedankt!  Hieronder zijn ingezonden verhaal.                                                      
Deze vierdaagse was een mooie gelegenheid voor mij 
om te proberen een bedrag voor Dolidi via 
bij elkaar te lopen. En dat is gelukt!. Dank
vrienden, vrienden van, kennissen, leden van onze 
korfbalclub, collega,s van mijn dochter, was het zeer 
de moeite waard om voor dit geweldige
vuur uit de sloffen te lopen. Het w
te lopen maar in s
overgemaakt worden naar Dolidi. Een schitterend 
resultaat toch? Ik bedank alle sponsoren die die dit
mogelijk gemaakt hebben en ik weet zeker dat het 
goed besteed wordt.                
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Actie pensionering Ben Vink                                                                                        
als leraar (groep7) bij OBS De Boomhut  in Arnhem, mocht 

Ben afgelopen zomer met pensioen en had nog één wens. Namelijk het houden van een 
ponsorloop voor 2 goede doelen. Stichting Chef met een project in Gambia en Stichting 

Dolidi Ndano. Ben is een kennis van mij (Eef) vanuit het volleybal en gaat een vakantiereis 
Sulawesi inplannen en is van plan ons project begin 2018 te bezoeken. De sponsorloop is 
gehouden in park Angerenstein te Arnhem en is gelopen door erg veel kinderen van groep 
1 t/m groep 8 die met erg veel enthousiaste en sportieve inzet hun doel volbracht 

€ 5800,-   bij elkaar te lopen, een bedrag wat 
natuurlijk verdeeld werd over de twee goede doelen. Ik was net in Nederland en kon 
getuige zijn van dit spektakel en wat goed was georganiseerd. De foto's getuigen hiervan.  
Ben heeft mij ter plekke de cheque overhandigd. De donatie van € 2900,-  wordt verdeeld 
en komt ten goede van het studiefonds, het medisch fonds en het traject voor onze 

leerlingen van OBS De Boomhut dit een waardig doel 
vinden.  Ben, hartelijk bedankt en geniet van je welverdiende pensioen!                                                                      

Actie 4-daagse loper Jan weidgraaf                           
Jan is 80 jaar geworden en dat was voor hem reden om  
een sportieve prestatie neer te zetten. Hij heeft vooraf 
veel getraind en het is hem gelukt om deze zware 4-
daagse mars zonder grote problemen succesvol te 
volbrengen. Op de foto staat een bedrag wat 

teindelijk nog hoger is geworden. Klasse Jan en 
hartelijk bedankt!  Hieronder zijn ingezonden verhaal.                                                      
Deze vierdaagse was een mooie gelegenheid voor mij 
om te proberen een bedrag voor Dolidi via sponsoren 
bij elkaar te lopen. En dat is gelukt!. Dankzij familie, 
vrienden, vrienden van, kennissen, leden van onze 
korfbalclub, collega,s van mijn dochter, was het zeer 
de moeite waard om voor dit geweldige project het 
vuur uit de sloffen te lopen. Het was wel erg warm om 
te lopen maar in september kon er wel 1727 Euro 
overgemaakt worden naar Dolidi. Een schitterend 
resultaat toch? Ik bedank alle sponsoren die die dit 
mogelijk gemaakt hebben en ik weet zeker dat het 
goed besteed wordt.                                                

     Jan Weidgraaf.    (Tippel Jan) 



 

       
Ria is een zeer actief bestuurslid van Stichting Dolidi Ndano en heeft haar 25 jarig 
jubileum feest aangegrepen om nogmaals aandacht voo
een heel mooi vorm gegeven uitnodiging en jubileum boekje met vele gulle sponsors, 
heeft Ria meer dan haar best gedaan dit feest ook voor Dolidi een succes te laten 
worden.  De opbrengst is to nu toe 
Ria’s verslag van haar jubileum.

Ik run
modeshow georganiseerd met allemaal eigen gemaakte kleding. Er namen plm. 80 
mensen deel aan deze show. Leerlingen van
kinderen. Zij waren zo aandoenlijk, da
succes is geworden. Het was geweldig! Iedereen liep met veel enthousiasme als 
ervaren modellen over de catwalk.

Het was veel werk, maar van zoiets moois krijg ik positieve energie
opbrengst ook nog zo goed b
 
Tijdens de voorbereidingen van deze show heb ik bedacht om schooltassen voor de 
kinderen van Dolidi te maken van stof uit Indonesië. Men kan deze tassen 
sponseren. Alleen de tas kost 
schoolspullen voor Lager onderwijs zijn de kosten 
benodigde schoolspullen voor hoger onderwijs zijn de kosten 
schoolspullen zullen in Indonesië aangeschaft worden.
Er is nog voldoende ruimte om 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Actie 4-daagse loopster Lieke Roelofsen                                                              
Lieke heeft ook de 4
stichting Dolidi Ndano. In de voorbereiding 
van deze zware wandelmars heeft ze niet 
voldoende getraind waardoor ze tijdens de 
4 dagen lopen, 40 kilometer per dag,  
fysieke problemen heeft gehad. Maar op 
wilskracht en kar
toch volbracht. Voor het project heeft Lieke 
door haar sponsorloop 
Lieke, hartelijk bedankt en wij hebben veel 
respect voor je.    

Gefinisht! 
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         Actie modevakschool en atelier Ria Spanbroek
Ria is een zeer actief bestuurslid van Stichting Dolidi Ndano en heeft haar 25 jarig 
jubileum feest aangegrepen om nogmaals aandacht voor het project te vragen. In 
een heel mooi vorm gegeven uitnodiging en jubileum boekje met vele gulle sponsors, 
heeft Ria meer dan haar best gedaan dit feest ook voor Dolidi een succes te laten 
worden.  De opbrengst is to nu toe € 2700 maar er zit nog wat i
Ria’s verslag van haar jubileum. 

Ik run alweer 25 jaar mijn modevakschool- en Atelier. Om dit te vieren heb ik een 
modeshow georganiseerd met allemaal eigen gemaakte kleding. Er namen plm. 80 
mensen deel aan deze show. Leerlingen van de modevakschool en heel veel 
kinderen. Zij waren zo aandoenlijk, dat de show met alles eromheen een groot 
succes is geworden. Het was geweldig! Iedereen liep met veel enthousiasme als 
ervaren modellen over de catwalk. 

Het was veel werk, maar van zoiets moois krijg ik positieve energie
opbrengst ook nog zo goed besteedt wordt, is het helemaal

Tijdens de voorbereidingen van deze show heb ik bedacht om schooltassen voor de 
kinderen van Dolidi te maken van stof uit Indonesië. Men kan deze tassen 
sponseren. Alleen de tas kost € 20,00. Als de tas gevuld wordt m
schoolspullen voor Lager onderwijs zijn de kosten € 30,00 en gevuld met de 
benodigde schoolspullen voor hoger onderwijs zijn de kosten 
schoolspullen zullen in Indonesië aangeschaft worden. 
Er is nog voldoende ruimte om deel te nemen aan deze extra sponsor actie.

daagse loopster Lieke Roelofsen                                                              
heeft ook de 4-daagse gelopen voor 

stichting Dolidi Ndano. In de voorbereiding 
van deze zware wandelmars heeft ze niet 
voldoende getraind waardoor ze tijdens de 
4 dagen lopen, 40 kilometer per dag,  
fysieke problemen heeft gehad. Maar op 
wilskracht en karakter heeft ze de tocht 
toch volbracht. Voor het project heeft Lieke 
door haar sponsorloop € 587,- gesponsord. 
Lieke, hartelijk bedankt en wij hebben veel 
respect voor je.      Lieke, vrijwilligerswerk op Dolidi

Actie modevakschool en atelier Ria Spanbroek                                                                 
Ria is een zeer actief bestuurslid van Stichting Dolidi Ndano en heeft haar 25 jarig 

r het project te vragen. In 
een heel mooi vorm gegeven uitnodiging en jubileum boekje met vele gulle sponsors, 
heeft Ria meer dan haar best gedaan dit feest ook voor Dolidi een succes te laten 

€ 2700 maar er zit nog wat in het vat. Hieronder 

dit te vieren heb ik een 
modeshow georganiseerd met allemaal eigen gemaakte kleding. Er namen plm. 80 

de modevakschool en heel veel 
t de show met alles eromheen een groot 

succes is geworden. Het was geweldig! Iedereen liep met veel enthousiasme als 

Het was veel werk, maar van zoiets moois krijg ik positieve energie en als de 
esteedt wordt, is het helemaal super! 

Tijdens de voorbereidingen van deze show heb ik bedacht om schooltassen voor de 
kinderen van Dolidi te maken van stof uit Indonesië. Men kan deze tassen 

20,00. Als de tas gevuld wordt met de benodigde 
30,00 en gevuld met de 

benodigde schoolspullen voor hoger onderwijs zijn de kosten € 40,00.De benodigde 

deel te nemen aan deze extra sponsor actie. 

vrijwilligerswerk op Dolidi, sept 2016 
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Meer foto's van de kinderen en het project vindt u op 
onze website www.stichtingdolidindano.com 

   Vrijwilligers die ons de komende periodes gaan helpen                                                                   
De vrijwilligers die de kinderen op het project komen helpen hebben de taak om de Engelse taal bij de kinderen te 
verbeteren. Het Engels is natuurlijk erg belangrijk en kan de kinderen helpen bij het verder studeren of het vinden van 
een baan. Daarnaast  geven de vrijwilligers les/vermaak in hun specialiteit en hobby(s). Stichting Dolidi geeft geen 
onkosten vergoedingen aan vrijwilligers. Ze krijgen wel vrij onderdak, eten/drinken, vervoer en excursies met de 
kinderen aangeboden. Het vrijwilligerswerk duurt minimaal 6 weken tot maximaal 8 weken. Vanwege de nieuwe 
vakopleiding die wij geven, hebben wij plaats voor 2 periodes per jaar. (voorjaar-najaar). Er is nu ook mogelijk dat 
vrijwilligers zich aanmelden voor de vakopleiding/techniek. 

Kristin Luchner; Kristin is 19 jaar en komt in november/december 2017  vrijwilligerswerk doen. Zij komt uit Duitsland en 
heeft haar studie afgelopen zomer afgerond.Haar hobby's zijn muziek maken(piano) en volleybal. Na haar 
vrijwilligerswerk op Dolidi reist ze door naar Australië. 

Tanja Pluimers: Tanja komt uit Nederland en heeft ruime werk ervaring met het lesgeven en begeleiden van kinderen. 
Tanja heeft 6 weken vrijaf kunnen nemen om voor Dolidi in februari/maart 2018, vrijwilligerswerk te gaan doen. Haar 
hobby's zijn zang en dans. 

Dana Alena Schneider;  Dana is 20 jaar en komt uit Duitsland. Ze is op het Gymnasium                                                 
afgestudeerd in Pedagogiek  Psychologie, Mathematiek, Duits en Engels.                                                                                               
Haar hobby's  zijn dansen en muziek maken in  verenigingsverband.                                                                                               
Dana komt in september/oktober 2018 naar Dolidi. Dana 

 


