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Goed nieuws voor ons allemaal, face-to-face 
leren heeft plaatsgevonden in elke World 
Harvest gemeenschap. Maar liefst 1.026 van 
onze pleegkinderen gaan weer naar school dus 
ze verliezen de kans niet om te communiceren 
met leraren en vrienden in de klas. En zo 
kunnen ze ook weer beter gemotiveerd worden 
om hun doelen na te streven. 
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De beste leerling op dit moment is Kartika 
Aprilian, een student die de 2e plaats heeft 
gehaald terwijl ze in de eerste klas zit bij 
Wahana Harapan Tegal Angus Middle 
School.

Kartika heeft ook een hobby en dat is lezen. 
Daardoor kan ze beter leren en ontwikkelt 
ze zich goed.

Ze wil ceremoniemeester en coach worden, 
en daarom verschijnt Kartika altijd voor de 
klas en neemt ook deel aan verschillende 
evenementen die door de school worden 
georganiseerd. 

Kartika gelooft dat wanneer een persoon 
succesvol wil zijn, zij/hij moet leren van 
kleine dingen. Veel geluk gewenst Kartika! 

Prisillia Abatan Taboy (10) en Karel Antoniu 
Yusup (11) maakten wederom Wahana 
Harapan School of Kampung Melayu trots.
 
Dat dezen ze door het behalen van de 1e 
plaats in de wiskunde competitie en 3e 
plaats in de competitie voor 
wetenschappelijke onderwerpen, bij de 
Teluk Naga District Olympiade die werd 
gehouden op 23 maart 2022.

De Olympiade in Teluk Naga District was 
gehouden op SDN Kampung Melayu en 
werd bijgewoond door 48 studenten van 
10 basisscholen in Teluk Naga District.

Proficiat aan Prisilia en Karel en ga zo door 
met het hoog houden van de eer van de 
Wahana Harapan School!

Op 16 en 23 april 2022 hield World Harvest 
gratis medische behandeling en 
leiderschapsseminars bij de Sewan Kebon en 
Kedaung gemeenschappen. 

Gratis medische behandeling wordt niet 
alleen gegeven voor pleegkinderen maar ook 
voor gezinnen in Sewan Kebon- en 
Kedaung-gemeenschappen met een totaal 
aan 207 deelnemers. 

Het leiderschapsseminar werd gehouden voor 
pleegkinderen en werd gepresenteerd door 
“Generasi Inspirasi” met als thema “Kamu 
Hebat’’ (jij bent goed). 

02

03
04



Sinds de lagere school heeft Saputra de 
ambitie om politieagent te worden. Echter, de 
economische toestand van zijn familie heeft 
ervoor gezorgd dat Saputra zijn droom niet 
kan verwezenlijken. Zijn moeder die als 
tofu-verkoper werkt, kan alleen betalen voor 
de lessen van zijn broer.  Maar Saputra is niet 
gestopt met studeren. 

Tijdens zijn schooltijd ontving Saputra 
educatieve financieringssteun van World 
Harvest Indonesië, zodat Saputra zijn 
opleiding kan voortzetten tot aan de 
middelbare school.

Nu is Saputra zijn droom een stap voor, door 
te studeren aan de afdeling Informatica 
Engineering aan de Kesatuan Bogor 
Universiteit.

In maart & april 2022 bezocht Mr. Dogels Yusuf 
gemeenschappen van Wolrd Harvest in 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang en Bekasi 
gebieden. Tijdens het bezoek benaderde hij 
ook partners en kwam erachter welke 
problemen zich hebben voorgedaan in de 
gemeenschap en met betrekking tot de 
ontwikkeling van pleegkinderen in de 
gemeenschap. Het bezoek is bedoeld om te 
zien hoe partners en pleegkinderen elkaar 
benaderen en ook hoe partners de 
gemeenschap ontwikkelen. 
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Op 21 april 2022 is bij de Wahana Harapan 
School een Kartini-dagviering gehouden. 
Kartini-dag wordt elk jaar gevierd, met als 
doel dat elke student de vrouwen herdenkt 
die vochten voor gelijke rechten en 
pionierden tijdens de opkomst van de 
gelijkheid van vrouwen. 

Dit evenement was erg levendig omdat de 
studenten traditionele kleding droegen van 
verschillende regio's in Indonesië. Het 
evenement was erg interessant want er 
waren verschillende wedstrijden tussen 
klassen waardoor de sfeer ook beter werd. 
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World Harvest streeft er altijd naar om 
gekwalificeerde scholen te bouwen op de 
plekken bij gemarginaliseerde 
gemeenschappen in Indonesië. Door de 
sponsoring van individuele donateurs, 
organisaties of bedrijven kan een school 
degelijk gebouwd, zowel qua bouw als ook 
operationeel beheer.
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Help ons de kinderen helpen hun dromen te verwezenlijken 
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World Harvest Europe
Postbus 120, 3632 ZT, Loenen aan de Vecht

www.worldharvesteurope.eu

Sponsor@WorldHarvestEurope.EU
Catering@WorldHarvestEurope.EU

+31 623853923
Contact@WorldHarvestEurope.EU

Een van de verschijningsvormen is het 
gebouw van de Wahana Harapan Tegal 
Angus Middle School en Vocational School. 
Het belangrijkste doel van de ontwikkeling is 
de bouw van 8 nieuwe klassen, 1 
studentraadskamer / studentenruimte. Op 
dit moment zijn de behaalde doelen 2 
nieuwe klassen en 1 studentenraadkamer / 
studenten.

World Harvest blijft er altijd voor zorgen dat 
schoolgebouwfaciliteiten er komen en dat 
de leeractiviteiten die studenten 
ondersteunen bij het verwezenlijken van 
dromen blijven bestaan. 


