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We kijken graag nog even terug op het
afgelopen jaar bij YASAP.
In de vorige Nieuwsbrief vertelden wij u dat
we ons op alle fronten willen inzetten op
goed onderwijs voor de kinderen van
YASAP. Door middel van een nieuw
opgezette bibliotheek, een tablet om te
leren omgaan met de sociale media, een
eigen emailaccount per kind zodat zij
voorbereid zijn op de toekomst.

Voor deze extra kosten willen we een
studiefinancieringsfonds oprichten voor
de kinderen van YASAP. Het doel
hiervan is alle kosten, die de vervolg opleidingen van de meisjes nu en de
kinderen die later een opleiding gaan
volgen, hiervan te kunnen betalen. U
kunt, als u dat wilt, uw donatie laten
oormerken onder vermelding van:
studiefinancieringsfonds.

In het lopend schooljaar zijn er drie meisjes
die eindexamen op hun middelbare school
doen. Sarah doet dit op Java waar zij de
afgelopen 3 jaar de SMA(VWO) in
Banyuwangi heeft gevolgd. Maria en Asti
hebben op Timor de
verpleegkundeopleiding en een
naaiopleiding op MBO niveau gedaan.
Komend schooljaar willen we alle drie deze
meisjes de kans geven door te leren op
Java.
Voor Asti en Maria zijn er geen HBO
opleidingen op Timor. En Sarah gaat
toelatingsexamen doen voor een
medicijnenstudie in Yogyakarta. Daarom
proberen we nu voor alle drie de meisjes
een geschikt onderkomen en een goede
begeleiding te vinden. Bij het CD Bethesda
ziekenhuis (met Christelijke identiteit) is
studentenhuisvesting aanwezig. Zowel
universiteit als de HBO opleiding is hier van
goede kwaliteit.

Op onze website hebben we Sarah en
Venli die al drie jaren op Java leren
onze Kerst-Engelen genoemd omdat zij
zich bijzonder goed hebben weten aan
te passen in een sterk Islamitische
omgeving die zij daar op school, op
straat en in samenleving continue
meemaken.
Zij hebben vriendschap gesloten met
hun Islamitische schoolvriendjes. Zo
hebben ze de dialoog die er tussen
godsdiensten nog helemaal niet op
Timor gevoerd wordt, op een natuurlijke
manier meegekregen
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