Kleuterschool
Voor de kleuterschool is er daarom een plan ontwikkeld om een eigen
gebouw neer te zetten. Dit is een
verantwoorde onderneming omdat
kleuteronderwijs in Indonesië straks
verplicht gaat worden.
Onze kleuterleidsters hebben in de
afgelopen vier jaar van het bestaan
van de school al zoveel positieve
reacties ontvangen van ouders en
onderwijsinspectie dat je mag zeggen
dat de introductiefase van het
kleuteronderwijs in ons dorp geslaagd
is. Op dit moment wordt onze school
vaak als voorbeeld voor veel andere
scholen genoemd.

Vrouwenwerk/communty
developmen t
Het vrouwenwerk is tot nog toe
hoofdzakelijk geweest het in
groepsverband weven van motieven
voor wenskaarten.
Op onze website kunt u de kaarten
bewonderen die de vrouwen geweven
hebben Wij willen het community
development werk voor vrouwen
uitbreiden. Nu de muur om ons complex veilig is, willen we de
tuinwerkzaamheden ook uitbreiden en vrouwen uit de buurt daarvoor
uitnodigen.
In samenwerking met het
Vrouwenhuis in Kupang gaan we een
programma starten waarin zij leren
dat het gemakkelijker is om samen
een karwei te klaren dan alleen. De
economische positie van vrouwen is
nog erg marginaal. Zij hebben soms
wel allerlei plannen, maar kunnen
die niet uitvoeren omdat er geen geld
is. Bij het Vrouwenhuis zijn
programma's die vrouwen vertellen
over hun rechten en hen informeren
over de mogelijkheden die er zijn om
hun positie te verbeteren.
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Maar het is maar één week en zij doen in zo'n week niets liever . Elk jaar kan
er twee keer geoogst worden en daarmee kan deze 55 are sawagrond in de
volledige rijstbehoefte van het kindertehuis voorzien. Het hebben van deze
sawagrond is erg belangrijk omdat je de kinderen zo spelenderwijs
medeverantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst bijbrengt.
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De muur die er rond de tuin van het kindertehuis stond, was niet hoog
genoeg om de loslopende geiten op afstand te houden. Vorig jaar hebben de
kinderen bijna geen opbrengst gehad van hun groentebeddingen. Elke keer
als de beddingen weer mooi groen
begonnen te kleuren, kwamen de
geiten 's nachts en vraten alles weer
kaal. Dat is niet motiverend, daarom
moest hier iets aangedaan worden.
Gelukkig is dit m.b.v. fondsen uit
Nederland gelukt en kon de bouw van
een nieuwe muur afgelopen maand
beginnen.
Ook is er meteen geld aangevraagd
voor een betere irrigatie en een
waterbak aangelegd op een hoger
gelegen stuk tuin zodat via een
pijpsysteem ook daar planten
bevloeid kunnen worden. Yasap wil
streven naar een voorbeeldtuin waar het hele jaar door van alles kan
groeien. Met een goed hek, voldoende water en een goed tuinplan kan er het
hele jaar uit de tuin gegeten worden.

Rijst oogsten
Graag vertel ik u in deze vijfde
nieuwsbrief van mijn bezoek aan het
Kindertehuis van Yasap van de afgelopen
maanden april en mei.
Het is de mooiste tijd om op Timor te
zijn, omdat kort na de regentijd alles
nog prachtig fris en groen.is. Bovendien
heb je dan kans , zoals ik dit keer, dat je
de rijst oogst kunt meemaken.
Het oogsten is volledig vrouwenwerk.
Bij Yasap helpen de kinderen van het
kindertehuis na schooltijd ook
fantastisch mee. Voor de 55 are die het
kindertehuis heeft, zijn zij een volle
week bezig om de oogst binnen te
halen.
Het schoolwerk van de kinderen mag er
natuurlijk geen nadelige gevolgen van
ondervinden

Kindertehuis
De kinderen in het kindertehuis
van Yasap hebben een mooi ruim
gebouw waar ze met z'n zestienen
in wonen, eten, slapen en
huiswerk maken. Naast de
bestemming van internaat voor de
kinderen wordt de grootste
ruimte ook gebruikt als klas voor
de kleuterschool. Dat is voor de
uitbreiding van het aantal
kinderen in het kindertehuis een
nadeel want de eetzaal is te
kleinvoor nog meer kinderen. Ook
huiswerk maken kan beter tot z'n
recht komen als ze niet te dicht
op elkaar zitten.
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