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En we hebben een organisatie 
ontmoet (op Timor) die de 
doodgezwegen communisten-
vervolging in 1965 in heel Indonesië 
nu eindelijk mondjesmaat ter sprake 
brengt. Voor al deze kwesties zijn 
(particuliere) organisaties en 
gedreven mensen actief die vaak de 
nog traditioneel levende- en 
denkende mensen proberen 
alternatieven te bieden (vaak d.m.v. 
voorlichting en onderwijs) om hun 
eigen situatie in een nieuw 
perspectief te plaatsen.  

 

Lees voor meer informatie het 
reisverslag van de Wederzijdsgroep 
op www.wederzijds.org  

 

Wederzijdsreizen zijn “ontmoetings-
reizen” en er is volop kans geweest de 
echte NTT-ers (mensen van Timor en 
Sumba) te ontmoeten en hun leven en 
werk van dichtbij mee te maken. Zo 
hebben we bijvoorbeeld weefvrouwen 
ontmoet, die een zeer speciale rol 
vervullen in het leven van  de 
bergbevolking op Timor en dankzij 
hun wevende protest zelfs een 
grootscheepse marmerexpoitatie 
wisten stop te zetten (bergen zien ze 
als hun botten, de bossen als hun 
haar, water als hun bloed en de aarde 
als hun vlees). Wie hun leefomgeving 
aantast doet een aanslag op hun 
leven, is hun filosofie. We hebben 
Mensen ontmoet op Sumba die de 
traditie van de bruidsschat nog steeds 
in ere houden, waardoor problemen 
als kinderhandel en zelfs orgaan-
handel voorkomen  

 

 

Bezoek aan Timor 
 

2016 mei en  juni 
Na een jaar (2015) zonder persoonlijk bezoek aan YASAP Kupang  ben ik nu net 
weer terug van een reis als reisleider van een Wederzijdsgroep (voor de derde 
keer) en een Volksuniversiteitsgroep uit Groningen (voor de eerste keer).  
Met Timor en Sumba als vakantiebestemming. Het kindertehuis van YASAP 
functioneerde als thuisbasis/gasthuis voor onze rondreizen. Gezien de activiteiten 
die ondernomen zijn, kun je deze reis best tot de “ongewone/bijzondere” 
vakantiebestemmingen rekenen van Nederlandse toeristen aan Indonesië.  
 

In deze Nieuwsbrief verslag van het bezoek aan Timor, ‘update’ YASAP Kupang 

en ‘hoe gaat het met de kinderen’. 

mailto:yasapnederland@gmail.com
http://www.yasap.nl/
http://www.wederzijds.org/


 

                                                                                        

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                                           

Wederzijdsreisgroep 

                                                                                                            

                                                                                                         

    Reisgroep Wederzijds (boven) en taalgroep  

 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                              

       

                                                                           

                                                                                                         

 

 

 
Albert  de oudste jongen (nu 18 jaar) in het kindertehuis van YASAP, 
is met school gestopt! Reden: Albert heeft altijd veel moeite gehad 
met theoretisch onderwijs en om daar nog langer mee door te gaan 
heeft weinig zin. Dankzij het bezoek aan PPMT denken we een veel 
praktischer alternatief te hebben gevonden dat beter bij Albert past. 
Namelijk een fantastisch landbouwproject in Lewa op Sumba. Hier 
heeft de GKS (kerk op Sumba) ooit onder leiding van Nederlandse 
deskundigen een 10 ha groot landbouwproject gehad. Het heeft er de laatste jaren verwaarloosd bij gelegen en is nu 
nieuw leven ingeblazen door een bijzondere dominee van een Chinese kerk van Jakarta. Het bijzondere is dat hier met 
organische mest en organische bestrijdingsmiddelen, in zes maand tijd een enorm terrein tot groei en bloei is gekomen.  
De “Herder” Pak Ruldolfo, zoals de man achter dit succes zich liet noemen, stemde gelijk in met ons verzoek, Albert hier 
te willen begeleiden. Ondertussen heeft Stef, de manager van YASAP, kennis gemaakt met Pak Rudolfo en Albert naar 
Sumba gebracht. 

Hoe gaat het met de kinderen 

Natuurlijk zijn de ontwikkelingen van de kinderen het aller 

belangrijkste voor YASAP. 

Zie ze hier genieten in hun huisbibliotheek. 

Voor de YASAP sponsoren is het goed om te weten dat 
alle gasten een positieve indruk hebben gekregen van het 
kindertehuis van YASAP.  Met name de goede sfeer in 
het kindertehuis valt velen op; vrolijke en lieve kinderen, 
een staf die er enkel voor de kinderen is, altijd lekker en 
gezond eten. De hygiëne in het gastenhuis en ook in en 
rondom het kindertehuis is schoon en verzorgd.  
Vaak hoorden we na een vermoeiend uitstapje:  héérlijk 
dat je hier weer kunt relaxen, het voelt als thuiskomen! 
 

De tweede groep reizigers van de Volksuniversiteit- 
taalcursus uit Groningen, heeft dezelfde 
projecten/groepen en bestemmingen bezocht als groep 
één.  
 

 
 
Met de mogelijkheid om de opgedane kennis van de  
“Bahasa Indonesia cursus” in praktijk te brengen is voor 
hen deze reis een uitgelezen kans geweest de 
alledaagse omgangstaal te oefenen met bijvoorbeeld de 
kinderen bij YASAP in het kindertehuis. En verder ook 
met iedereen die ze onderweg tegenkwamen. 
Want echt “Ontmoeten” is behalve horen over hun 
leefomstandigheden en luisteren naar hun verhalen ook   
“praten met” hen en samen met hen te verblijven onder 
één dak, samen eten, samen zingen of samen een 
spelletje volleybal spelen. De grote klapper was sjoelen in 
drie groepen, maar ook genieten van zon, zee en de 
prachtige natuur, welke meestal nog ongerept en ruig 
voorkomt in dit deel van Indonesië.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de YASAP sponsoren is het goed om te weten dat 
alle gasten een positieve indruk hebben gekregen van het 
kindertehuis van YASAP.  Met name de goede sfeer in 
het kindertehuis valt velen op, vrolijke en lieve kinderen, 
een staf die er enkel voor de kinderen is, altijd lekker en 
gezond eten, en de hygiëne in het gastenhuis en in en 
rondom het kindertehuis is schoon en verzorgd. Vaak 
hoorden we na een vermoeiend uitstapje héérlijk dat je 
hier weer kunt relaxen, het voelt als thuiskomen! 
 

YASAP Kupang  up-date 
Een zeer belangrijke ontwikkeling bij YASAP  Kupang vond plaats in juni dit jaar. 
Het Indonesische bestuur van YASAP had per januari 2016 een oplossing moeten vinden voor de financiering van de 
salarissen van de kleuterschoolleerkrachten. Helaas slaagde het bestuur daar niet in. Voor YASAP Nederland het 
dilemma: doorgaan met de betaling van de salarissen of ermee stoppen? Onverwacht en tot ieders verbazing en 
blijdschap kwam de oplossing: In juni (moment van ontslag voor de kleuterleidsters) had  Mira (hoofd v/d school)  
binnen het overheidsapparaat iemand weten te bewegen haar op een voorkeurslijst te krijgen (ten koste van iemand 
anders wellicht) voor het in aanmerking komen van een contractsalaris. Iets wat de voorzitter van het YASAP Kupang 
bestuur niet was gelukt, lukte wel de kleuterleidster Mira.  
Hopelijk kan over een jaar ook Deby ditzelfde contractsalaris van de overheid krijgen. 

 

Reisgroep Wederzijds (boven) en  reisgroep  Volksuniversiteits-

taalcursus  ’Bahasa Indonesia’ (onder)   

 

 

 



 
Sarah en Maria gaan de verpleegkunde opleiding (STIKES) in Yogyakarta volgen. De meisjes, 17 en 19 jaar, gaan voor 
het eerst zelfstandig wonen in de kos (kosthuis) in een grote stad. Allebei zijn zij zeer gemotiveerd voor hun nieuwe 
opleiding. En zich bewust van hun verantwoordelijkheid om hun studie tot een goed einde te brengen. Vaak is het 
studeren op een ander eiland een extra stimulans om succesvol te zijn. Voor deze twee Timoreese meisjes/vrouwen is 
een bijkomend voordeel, dat ze ervaring opdoen m.b.t. zelfstandigheid. Hopelijk leren ze eigen keuzes te maken, 
waardoor ze beter in staat zijn om een voorbeeld (rolmodel) voor anderen te kunnen zijn.  De Amerikaanse sponsor van 
Sarah heeft er alle vertrouwen in dat de goedlachse en spraakzame Sarah in haar missie kan slagen. En dat geldt wat mij 
betreft ook voor Maria. 
 
Venli (17 jaar) is in Banyuwangi in het examenjaar gekomen van de SMA.  Venli doet het erg goed op school. Naast een 
voortreffelijk rapport wordt ze ook erg gewaardeerd door medeleerlingen en docenten. Ze wordt regelmatig gevraagd 
voor functies in de leerlingenraad. 
 
Ayu  en Vince (15 en 17 jaar) Beide meisjes slaagden met een mooie lijst voor SMP in Kupang. Zij stromen nu door naar 
de SMA (seniorhigh school). Ze zijn beide toegelaten op een hoog aangeschreven christelijke SMA in Kupang. Ayu zegt 
dat ze dominee wil worden. Ze is een uitbundig danstypje (dit in combinatie met dominee willen worden kan leuk worden). 
Vince is bedachtzamer en weet nog niet wat ze hierna wil. Wel is Vince een bijzonder vertrouwenwekkend, rustig en een 
blijmoedig meisje waar je van op aan kunt. Bovendien is ze heel muzikaal: Ze speelt keyboard, blokfluit en angklung 
(muziekinstrument gemaakt van bamboe). 
 
Asti (19 jaar) is geslaagd voor MBO naaiopleiding. Zij gaat nu geld proberen te verdienen en blijft zolang bij YASAP 
wonen. Tegelijkertijd kan ze participeren in de naaicursus die binnenkort bij YASAP van start gaat. Er is dus kans dat ze 
naaidocent kan worden.  Ook Abi die eerder bij YASAP hetzelfde gedaan heeft, komt helpen met de naaicursus. En 
natuurlijk is er nog Deby, dus drie vrouwen bij YASAP die heel goed kunnen naaien. 
 
Mery (15 jaar) is overgaan naar de tweede klas van de SMP. Zij is heel handig en snel, en ze blijkt erg ambitieus om het 
ver te schoppen. 
 
Agus  (14 jaar) is overgegaan naar klas 1 SMP. Ze is een bedachtzaam, creatief meisje; Naast lid van het kinderkoor, is 
ze ook nog elke zondag aanwezig bij de bijeenkomsten van de “kelompok doa” (bidgroep). Hier gaat ze meestal met 
Mama Marsa naar toe. 
 
Sela (10 jaar),  Jolan (12 jaar) en Yeni (10 jaar) zijn alle drie overgegaan naar klas 6 van de basisschool (SD).  Jolan 
was de beste van haar klas! Dat is nog nooit eerder voorgekomen bij YASAP. Haar zelfvertrouwen is nog niet helemaal in 
overeenstemming met haar prestaties.  
Sela doet het ook prima, “rengking tiga” derde beste van haar klas. Vertelt graag van alles maar meestal zijn anderen 
haar voor.  Wel is er duidelijk vooruitgang in haar zelfvertrouwen. 
Yeny  is  de tiende beste van haar klas, ook goed. Yeny heeft astma en moet daar doorlopend medicijnen voor hebben 

eigenlijk. Daar zal nu in worden voorzien 
 
Frengki (12 jaar) zit in klas 6 van de basisschool, is op school iets minder succesvol (nr 24 van 
de klas). Wel presteert hij graag goed,  vooral in de sport. Hij heeft een Padvinderijkamp van 
school gehad wat hij heel leuk vond. Verder is hij de dirigent van het kinderkoor van YASAP. 
Frengki is zich ervan bewust dat hij heel veel geluk heeft gehad, dat hij dankzij YASAP van zijn 
zware epileptische aanvallen is genezen. 
 
Yufim (19 jaar) (foto), is geslaagd voor de MBO hotelschool en heeft een baan gevonden in één 
van vele nieuwe hotels in Kupang. Haar moeder kwam plotseling tijdens de vakantie te 
overlijden. Hopelijk kan Yufim voor haar jongere broertjes en zusjes een steun zijn. 
 

SD            =  basisschool 
SMP         =  onderbouw voortgezet onderwijs 
SMA         =  (theoretische-) bovenbouw met betere mogelijkheid om door te stromen naar universiteit en  hbo onderwijs 
SMK          =  MBO met praktische/technische vakken zoals naaien, uiterlijke verzorging, hotelschool, landbouw etc. 
YAKKUM  =  Yayasan Kristen untuk Kesehatan   (Christelijke Stichting voor de Gezondheid          

Zo kan ik naast een geslaagde reis met Nederlandse gasten spreken van zeer bemoedigende “Ontmoetingen” met 
oude en nieuwe contacten op Timor, Sumba en in Yogyakarta. 

Ibu  Brecht Gerbrandy 


