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In Samenwerking Met World Harvest Indonesia

Een lager aantal coronagevallen in de meeste 
regio's in Indonesië, sinds september 2021, 
sommige basis- en middelbare scholen zijn 
geïmplementeerd in een gemengde meth-
ode (offline + online). 

Dit is goed nieuws voor ons allemaal, want 
1.026 van onze gesponsorde kinderen zijn 
begonnen met beperkt face-to-face leren 
zodat ze kunnen blijven communiceren met 
docenten env rienden in de klas. Dit goede 
nieuws maakt ze enthousiaster bij het 
nastreven hun doelen. Bezoek het algemene 
YouTube-kanaal @World Harvest Indonesia, 
om de verhalen van de kinderen te zien en de 
activiteiten op school en in de gemeenschap.
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Wat Doen We?Wat Doen We?

Op 10 december 2021, opende World 
Harvest Europe  de #1000 anak ceria #1000
happy kids-campagne in Tegal Angus 
Community, Banten. Dit evenement was 
bedoeld als een kick-off voor het uitdelen 
van de joy bag pakketten voor 1000 
pleegkinderen in 17 gemeenschappen van 
World Harvest. Tegelijkertijd werden er 
ouderschap- en generatieseminars 
gehouden die werden bediend door Focus 
on Families. Deze gebeurtenis werd 
geopend door vertegenwoordigers van 
Teluk Naga District, BABINSA Tegal Angus 
en bijgewoond door trouwe donateurs en 
vrijwilligers van World Harvest. 

November 2021 is het begin van het harde 
werk van Elgan Prawira, een van de studenten 
van Wahana Harapan, die al sinds zijn jeugd 
batminton met zijn vader beoefent. 

Elgen pakte de 'Third Place' als winnaar in de 
categorie ‘’single’’ bij de badmintoncompetitie 
tussen dorpen in het subdistrict Teluk Naga. 
Elgan heeft een droom om ooit Indonesië’s 
trots te worden bij internationale badminton 
wedstrijden. Hoera voor Elgen!

De uitbarsting van de berg Semeru die 
vond plaats op 4 december 2021 had een 
grote impact op verschillende locaties 
rond de voet van de berg Semeru. World 
Harvest deed mee aan de #1000 vrolijke 
kinderen beweging samen met Ceria 
Indonesia door hulp te bieden aan 
kinderen die de uitbarsting hebben 
meegemaakt. De hulp bestaat uit 
geschenken en Trauma Healing-diensten 
voor kinderen op 6 locatiepunten. 
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Revandi E. Tuwo, of gewoonlijk Revan 
genoemd, is een sponsorkinder van World 
Harvest, en komt uit de Tegal Angus-
gemeenschap. Momenteel is Revan een 
tweedejaarsstudent bij SMK Kanaan Tegal 
Angus Tangerang.

Revan heeft van kinds af aan altijd meegezon-
gen in de kerk en neemt actief deel aan 
wedstrijden van zijn school. Revan wil, nadat 
hij is afgestudeerd zijn muziekstudie 
voortzetten en doorgaan met zijn zangtalent 
trainen. Hij droomt ervan dat hij ooit mee kan 
doen aan een zangtalentenjacht.

Dit evenement was erg intiem omdat het was 
niet alleen bijgewoond door de begeleiders 
van de gemeenschappen maar ook door hun 
familie. Er werd gegeten en er waren diverse 
activiteiten samen. De bijeenkomst was 
geslaagd. 
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We vragen u om hen te helpen hun dromen te realiseren

www.worldharvesteurope.eu

De regering blijft zich inspannen om het 
COVID-19-virus in Indonesië te beheersen. 
Momenteel is het gericht op kinderen in de 
leeftijd van 6-11 jaar. Uiteindelijk willen ze 
weer zo veel mogelijk face-to-face leeractivi-
teiten op school ontplooien. Bij deze 
activiteit werden in samenwerking met het 
plaatselijke gezondheidscentrum 226 
studenten gevaccineerd.
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INFORMATION 

Postbus 120, 3632 ZT
 Loenen aan de Vecht

contact@worldharvesteurope.eu
KVK: 52229513

Volg ons op Facebook
IBAN: Stichting World Harvest Europe

NL04 RABO 0125 3988 67

Sponsor A ChildSponsor A Child


