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Op dinsdag 12 oktober 2021, vond er
een Indonesische Charity lunch plaats
in het restaurant van Sligro op de
eerste etage van Sligro Forepark, Den
Haag
De lunch was georganiseerd door
Nanda Jagusiak-Monteiro tezamen
met de Directeur van Sligro Forepark,
de heer Steven Bakker. De heer Bakker
toonde zich een uitstekende gastheer
voor de 80 aanwezigen.
Er waren 3 groepen aanwezig, de
leden van de Indonesische Diaspora
Network The Netherlands (presidente
mevr. Lany Pradjarahardja), leden van
de International Women's Contact The
Hague en leden van de Nederlandse Indonesiche Cultuurtafel "Meja Putih van Sociëteit
de Witte".

Ade Linda Hasanah

Aan de gastentafel zaten de ambassadeur van Indonesië, Zijne Excellentie Mayerfas en
zijn vrouw en 6 andere diplomaten van de Ambassade van Indonesië.
De Chef kok, was niemand minder dan Chef Agus Hermawan, een Michelin ster chef,
Chef Executive bij Ron Blauw Gastrobar Indonesia. Tevens ook Ambassadeur van
Indonesia Culinary van de Diaspora Network The Netherlands. In 2018 werd hij benoemd
als ambassadeur van de Indonesische keuken in Nederland door de Indonesische
Minister van Tourisme.
Chef Agus zal ook betrokken zijn bij het nieuwe restaurant Garuda, een spin-off van Ron
Gastrobar Indonesia. Voor deze lunch was de Chef kok aangedragen door Lany
Pradjarahardja.
Chef Agus werd ondersteund door de Chef van Sligro, de heer Verdiep Ako en de fresh
manager, de heer Arjen van Nunen. Twaalf personen van de Hogere Hotelschool
verzorgden op uitstekende wijze de bediening.
Chef Agus bereidde een fantastische, "nouvelle cuisine" lunch voor ons, bestaande uit 4
gangen, zijnde
- Ikan Gohu Andaliman
- Laksa Udang
- Daging Rawon
- Ketan Hitam
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De vier gangen vertegenwoordigen de kruiden van het westen tot het oosten van de
Archipel. Wij konden hierdoor de rijkdom van Indonesië proeven via de gangen die
werden geserveerd.
Wij konden genieten van een Balinese openingsdans, genoemd Tari Panyem-brahma,
waarbij bloemen werden gestrooid als een symbool van respect voor de gasten en voor de
aarde. Deze dans werd uitgevoerd door Nova van Dwib-humi Balinese Dans en Cultuur.
De gasten werden welkom geheten door 4 sprekers, Nanda Jagusiak-Monteiro, de heer
Steven Bakker, de ambassadeur H.E. Mayerfas en Lany Pradjarahardja.
Nanda legde tevens uit dat de opbrengst van de tombola bestemd was voor een charity
project voor het onderwijs van kinderen in dorpjes op Java van de Stichting World Harvest
Indonesia. De opbrengst gaat direct naar de ouders en dit wordt geregeld door de
directeur van de Stichting, Mevr Ade Linda Hasanah.
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On Tuesday 12 October 2021, an
Indonesian charity lunch took place
in the restaurant of Sligro, on the first
floor of Sligro Forepark the Hague.
The lunch was organized by Nanda
Jagusiak-Monteiro, together with the
Director of Sligro Forepark, Mr. Steven
Bakker. Mr. Bakker turned out to be an
excellent host for the 80 persons present.
For the lunch, 3 parties were invited,
being the members of the Indonesian
Diaspora Network the Netherlands
(IDN), the members of the International
Women's Contact The Hague (IWC) and
the members of the Nederlandse
Indonesische Cultuurtafel van Sociëteit
de Witte (NICT).

Danseres

The guests of honor were the
Ambassador of Indonesia, H.E. Mayerfas
and his spouse, and he was
accompanied by the diplomats of the
Indonesian Embassy.

The Chef cook was none other than the famous Chef Agus Hermawan, a Michelin star chef,
Chef Executive at Ron Blauw Gastrobar Indonesia and also Ambassador of the Indonesia
Culinary of the Diaspora Network the Netherlands. In 2018 he was appointed by the
Indonesian Minister of Tourism as Ambassador of the Indonesian kitchen in the
Netherlands.
Chef Agus was assisted by the Chef of Sligro, Mr. Verdiep Ako and the fresh manager, Mr.
Arjen van Nunen. Twelve persons of the Hotelschool took care of serving the dishes in a
most excellent way.
Chef Agus prepared a fantastic (nouvelle cuisine) lunch, a four-course menu, being
- Ikan Gohu Andaliman
- Laksa Udang
- Daging Rawon
- Ketan Hitam
The four dishes represent spices from the West to the East of the Archipelago. We could
enjoy the richness of Indonesia through the dishes we were served.
We could enjoy a Balinese opening dance, called Tari Panyem-brahma, during which
flowers were scattered as a symbol of respect for the guests and for the earth. This dance
was performed by Nova of the Dwib-humi Balinese Dance and Culture.
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The guests were welcomed by 4 speakers being Nanda Jagusiak-Monteiro, Mr. Steven
Bakker, the Ambassador of Indonesia, H.E. Mayerfas and Lany Pradjarahardja.
Nanda explained that the proceeds of the raffle will be for a charity project for the
education of children in small villages in Java for the Foundation World Harvest Indonesia.
The proceeds will go directly to the parents and this will all be organized by the Director of
the foundation, Mrs. Linda Boelhouwer.

STEVEN BAKKER
Directeur Sligro

MAYERFAS
Ambassadeur ZE dhr.
Tussen de gangen door werden er loten verkocht voor het charity project. De heer Bakker
was zeer genereus en stelde heel veel mooie prijzen ter beschikking. De hoofdprijs was
een hanger met diamanten aangeboden door Sherly America, CEO en oprichter van
Glory Diamonds van de Diamanteurs in Amsterdam.
De aanwezigen waren zeer vrijgevig, er werd een totaal bedrag opgehaald van 1735
euro. Men kocht heel veel loten; velen zeiden: een prijs hoeven wij niet te winnen, als wij
de kinderen maar heel goed hier mee kunnen helpen. Linda was ontzettend blij met het
bedrag en zij kan dit goed gebruiken om nog meer kinderen lager en middelbaar
onderwijs te laten genieten.
De lunch werd afgesloten met wederom een dans, genoemd Tari Betawi uit Jakarta. Deze
dans ging over een gelukkig jong meisje die de wereld begint te ontdekken.
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In between the dishes, raffle tickets were sold for the charity project. Mr. Bakker was very
generous, many beautiful prizes were donated. The first prize was a diamond pendant
offered by Sherly America, CEO and founder of Glory Diamonds at the Diamond Bourse in
Amsterdam.
All guests were very generous, the total amount of 1735 euro was raised. A lot of tickets
were sold, many said: we do not have to win a prize, as long as we can help the children to

get proper education. Linda was more than pleased with the total amount and she will use
the proceeds to enable more children to go to primary and secondary school.
The lunch was closed by another dance, called Tari Betawi from Jakarta. This dance is about
a happy, young growing up girl, who starts to discover the world.

Tenslotte werd Chef Agus naar voren gehaald om hem te bedanken voor de voortreffelijk
lunch. Hij kreeg dan ook een zeer groot applaus.
Ik kan terugkijken op een zeer geslaagde overheerlijke lunch in een zeer goede ambiance
en het belangrijkste is dat wij hiermee kinderen kunnen helpen om door onderwijs een
goede toekomst te kunnen krijgen. Zij zijn de toekomst voor Indonesië.
Ik organiseerde deze Indonesische Charity Lunch met plezier en ik steun en draag Linda
en Gerrit een warm hart toe voor al het werk dat zij reeds gedurende vele, vele jaren doen
om de armlastige kinderen in Indonesië te helpen.

Nanda Jagusiak-Monteiro
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At the end Chef Agus was
asked to come forward as
to thank him for the
excellent lunch and he
r e c e i v e d
a n
overwhelming applause.
I can look back to a very
successful delicious
lunch, all in a great
ambiance and the most
important thing is that
with the proceeds, we can
help the children to get
education in order to
have a good future. They
are the future of
Indonesia.
I organized this
Indonesian Charity lunch
with pleasure and a warm
heart as I strongly support
and admire Linda and
Gerrit's work which they
are doing for many, many
years as to help the needy
children in Indonesia.
Nanda
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