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Goed nieuws voor ons allemaal, face-to-face 
leren heeft plaatsgevonden in elke World 
Harvest gemeenschap. Maar liefst 987 van onze 
opvang kinderen gaan weer naar school dus ze 
verliezen de kans niet om te communiceren 
met leraren en vrienden in de klas. Dat helpt 
om gemotiveerd te blijven en doelen te 
behalen. 
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Niet alleen biedt de school onderwijs. De 
Wahana Harapan School wekt ook de 
bezorgdheid van studenten voor de 
omgeving. 

In Juli 2022 voerden studenten activiteiten 
uit om de schoolomgeving schoon te 
maken als een vorm van waardering. 
Studenten leren ook om levende 
medicinale planten te kweken, als een vorm 
van toepassing van wetenschap en zorg 
voor de omgeving in het dagelijks leven. 

Wahana Harapan School-studenten zijn 
terug naar school, welkom in het nieuwe 
semester! 

Na de semestervakantie, zijn de Wahana 
Harapan School studenten terug gegaan 
naar school om deel te nemen aan offline 
les en leeractiviteiten. Bovendien, nieuwe 
studenten op verschillende punten nemen 
deel aan het Oriëntatieprogramma (MPLS) 
met het doel om kennis te maken met en 
zich aan te passen aan de schoolomgeving 
om goed te kunnen presteren. Alle 
leerlingen waren erg enthousiast. 

Dit enthousiasme zal de leerlingen zeker 
helpen in het najagen van hun dromen! 
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In Juli 2022 hield World Harvest gratis 
seminars over gezondheidszorg en 
leiderschap op verschillende gemeenschap-
spunten, namelijk de Sewan Kebon en 
Kedaung Community met een totaal van 274 
deelnemers. Gratis gezondheidszorg is niet 
alleen bedoeld voor pleegkinderen maar ook 
voor families in de Sewan Kebon en Kedaung 
gemeenschap. Het leiderschapsseminar 
gepresenteerd door “Generasi Inspirasi” is 
bedoeld voor de kinderen meer te sturen in 
het vormen van hun karakter en intelligentie. 
Naast de zorg voor de eigen gemeenschap, 
heeft World Harvest ook nog gratis 
gezondheidszorg verstrekt op de Kartini 
School, onder de Ancol brug, Noord-Jakarta op 
13 augustus 2022. 
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Mevr. Fransisca Gita is een van de donoren 
van World Harvest. Op 13 augustus 2022 heeft 
ze deelgenomen aan gemeenschapsdien-
stactiviteiten bij de Kartini School, onder de 
Ancol-brug, Noord-Jakarta. 

Voor de eerste keer deelnemen aan de 
activiteiten, gaf mevrouw Fransisca Gita toe 
dat: ze was erg blij dat ze kon bijdragen direct 
in het dienen van anderen. Ze was onder de 
indruk van het harde werk van het 
vrijwilligersteam dat hun tijd en energie 
opofferden om mensen in nood dienen. Door 
deze activiteit had Mevr Fransisca Gita een 
onvergetelijke ervaring en was erg gezegend 
voor de geboden mogelijkheid. 

Josua is een van de kinderen van het World 
Harvest sponsor een kind programma uit de 
Pondok Kopi-gemeenschap. Sinds hij op de 
basisschool zat, Josua ontving sponsoring van 
World Harvest tot hij klaar was met de 
middelbare school. Josua staat bekend als een 
slimme jongen en is ook makkelijk in de 
omgang. Na zijn afstuderen aan de middelbare 
school, kon hij via World Harvest een beurs 
krijgen bij  JIU (Jakarta International 
University). Tijdens zijn studie was Josua erg 
volhardend en actief in het leren van veel 
dingen. Dankzij het harde werk is er een 
enorme prestatie, want Josua is cum laude 
geslaagd voor Boekhoudkunde bij Jakarta 
International Universiteit. 

Gefeliciteerd Josua!
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Op 13 augustus 2022 werd door World 
Harvest gratis gezondheidszorg gegeven bij 
Kartini School, die is gevestigd in onder de 
Ancol-brug, Noord-Jakarta. Het evenement 
begon met de voorbereiding van het team 
medische uitrusting. Studenten en de 
openbare orde volgden het hele proces 
inclusief registratie, hoogte meten en 
gewicht, lichaamsconditie controleren met 
arts en indien nodig  medicatie. Het 
evenement vond op een bevorderlijke 
manier plaats, dit evenement heeft met 
succes 77 geholpen, bestaande uit 23 
mannen en 54 vrouwelijke deelnemers. 
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De intelligentie van studenten bij Wahana 
Harapan School is evenwichtig ontwikkeld. 
Studenten leren werken met Microsoft Word 
software, als een basisvaardigheid om te 
werken met technologie bij het voltooien van 
het dagelijkse werk. Steun voor studenten voor 
de geestelijke ontwikkeling is er ook. Daarnaast 
is kennisverrijking ook uitgevoerd op het 
gebied van sport, waarvan een vroege leeftijd, 
fysieke intelligentie oefening, voor 
bijvoorbeeld, zoals balans wordt geleerd om te 
trainen motorische intelligentie van studenten. 



Op 15 en 16 augustus 2022, hield de Tegal 
Angus Wahana Harapan hield een feest ter 
herdenking van de 77ste verjaardag van 
Onafhankelijkheidsdag van de Republiek 
Indonesië op 17 augustus. Verscheidene 
wedstrijden werden gehouden, waaronder 
een cracker eetwedstrijd, een knikkerlepele-
stafette en spijkers in een fles doen. Het 
evenement was levendig, waar alle 
deelnemers studenten streden om prijzen in 
elk wedstrijd categorie. Ook is dit 
evenement een reflectie voor studenten om 
de onafhankelijkheid te vieren en te 
gedenken dat ze Indonesische kinderen zijn 
een impact op scholen, gemeenschappen 
en de natie. 

World Harvest streeft er altijd naar gekwalifi-
ceerde scholen te bouwen op de punten van 
gemarginaliseerde gemeenschappen in 
Indonesië. Waar door de sponsoring van 
individuele donateurs, organisaties of 
bedrijven, een school goed gebouwd kan 
worden, zowel qua bouwconstructie als  met 
betrekking tot bedrijfsvoering van de school. 

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 student 
raadskamer/studentenruimte en andere 
faciliteiten. Op dit moment zijn de doelen 
behaald de bouw van 2 nieuwe klassen, 
kantine, verbouwing van 2 klassen en 
studenttoegangsladder. World Harvest blijft 
zich inspannen om schoolgebouwfaciliteit-
en te ondersteunen en leeractiviteiten zodat 
studenten hun dromen kunnen 
verwezenlijken. 
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Met als doel scholen te ondersteunen om 
een impact op de omgeving te hebben is 
World Harvest bezig met de kwaliteit van 
scholen te optimaliseren, ook met 
faciliteiten. Een van de tastbare 
manifestaties is de bouw van de Kedaung 
Elementary Schoolgebouw. Het 
belangrijkste doel van de ontwikkeling is de 
uitbreiding van het land (150 m2), de 
toevoeging van 2 kamers, de toevoeging van 
4 toiletruimtes, toevoeging van 1 
lerarenkamer, en een open haard voor 3 
klaslokalen (toevoeging van een licht stalen 
dak). World Harvest blijft zich inspannen om 
schoolgebouwfaciliteiten te ondersteunen 
en leeractiviteiten zodat studenten hun 
dromen kunnen verwezenlijken.
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