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Goed nieuws voor iedereen, live onderwijs gaat 
door in alle gemeenschappen van World 
Harvest. In totaal kunnen 953 pleegkinderen 
leren en communiceren met docenten en 
vrienden in het klaslokaal. Erg belangrijk, zeker 
met de examen periode voor de deur. Dit 
allemaal dankzij de steun van de mensen die 
meedoen aan sponsor een kind!
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De voedingsbehoeften van kinderen zijn 
belangrijk bij hun ontwikkeling. In september 
2022, steunde World Harvest Indonesië de  
"Indonesia Vrij van ondervoeding" beweging 
door het verdelen van 1 ton melkpoeder van 
donateurs in Japan. De melk werd uitgedeeld 
aan 462 studenten van de Wahana Harapan 
School. De distributie van deze melkpoeder 
werd enthousiast en blij ontvangen door de 
studenten. 

In september en oktober 2022 was er gratis 
gezondheidszorg bij 5 gemeenschapspunten, 
namelijk Belimbing, Wates, Kedaung, Sri Urni 
en Kampung Melayu. Dit wist 346 mensen te 
bereiken. Gratis gezondheidszorg is niet 
alleen bedoeld voor pleegkinderen maar ook 
voor gezinnen in de gemeenschap. De 
ontwikkelingsseminars zijn gericht op het 
bevorderden van de talenten van de kinderen. 
En het seminar Microfinance is gericht op 
ouders van de pleegkinderen. 
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World Harvest streeft er altijd naar om de 
beste scholen te bouwen in de Indonesische 
gemeenschappen. Door de sponsoring van 
individuele donateurs, organisaties of 
bedrijven kan een school goed gebouwd 
worden, zowel qua bouwconstructie als qua 
de bedrijfsvoering van de school. Een van de 
tastbare voorbeelden hiervan is de 
verbouwing van de Tegal Angus Junior High 
School en Beroepsschool. Momenteel heeft de 
bouw van 2 nieuwe klaslokalen, renovatie van 
2 klaslokalen, bouw van een kantine, renovatie 
van trappen voor studententoegang, en bouw 
van nieuwe gebouwen plaatsgevonden. 

05

Een van de begeleiders van het seminar is 
Mevrouw Fidya Sari, een huisvrouw met een 
schat aan ervaring op het gebied van 
Marketing Business. Mevrouw Fidya Sari werkt 
samen met World Harvest, door een facilitator 
te worden in microfinancieringseminars met 
als thema "Marketing voor Business". Het 
materiaal gepresenteerd door  Mevrouw Fidya 
werd met veel enthousiasme ontvangen en zal 
snel in gebruik worden genomen door de 
lokale gemeenschap bij het runnen van de 
ondernemingen. 

Marketingkennis is de basis bij het 
opstarten van een bedrijf, maar helaas 
heeft niet iedereen de mogelijkheid om 
deze opleiding te volgen. World Harvest 
Indonesië steunt het welzijn van de 
gemeenschap, niet alleen in de vorm van 
financiële steun, maar ook door het 
doorgeven van zakelijke kennis. Hiertoe 
worden Microfinancieringsseminars 
gehouden voor de betrokkenen. 
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 Andrew Permana is een creatief directeur die 
heeft de wens om bij te dragen in het delen 
kennis en vaardigheden die nuttig kunnen 
zijn. Andrew wil dat zijn talent voor velen 
nuttig is mensen, dus besloot hij een bijdrage 
te leveren aan CHILD's evenement als spreker 
van het seminar "Fotografie en creatieve 
video met behulp van Mobiele telefoons". 

Het gepresenteerde materiaal is zeer relevant, 
waar met de beperkingen van beschikbare 
tools, de kunst van fotografie en creatieve 
video nog steeds kan worden 
gemaximaliseerd. Andrew was blij met de 
mogelijkheid om kennis te delen met de 
kinderen in de Belimbing gemeenschap op 10 
september 2022. Volgens hem was deze 
activiteit zeer gunstig voor veel mensen en 
moet worden voortgezet.

VrijwilligersVrijwilligers
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Hallo mijn naam is Sharlon Natalie, ik ben 12 
jaar oud en mijn droom is om psycholoog te 
worden. Ik woon in Tegal Angus Dorp, 
Tangerang, Banten. Ik ben de drie na oudste 
en heb vier broers en zussen, en woon bij 
mijn ouders. Mijn vader werkt als chauffeur 
en mijn moeder is een huisvrouw die altijd  
ons helpt met studeren. Nu zit ik in de 6e 
klas van Wahana Harapan school. Ik ben ook 
een van de pleegouders van World Harvest 
kinderen. Ik ben een pleegkind van World 
Harvest vanaf het 3e leerjaar. Naast lezen, 
hou ik ook erg van kunstlessen. In  augustus 
2022 nam ik deel aan de tekenwedstrijd 
Kunstwedstrijd tussen Wahana Harapan 
School-kinderen en werd ik eerste! Het 
thema dat ik bracht in mijn tekening was 
"Indonesische Eenheid". Ik ben erg dankbaar 
dat ik een pleegkind van World Harvest ben, 
want ik heb donateurs die mij altijd steunen 
met onderwijsgelden en ook zorgen dat ik 
vier keer per jaar gezondheidsdiensten kan 
bijwonen. 

Sponsor Een KindSponsor Een Kind
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In oktober 2022 hield World Harvest 
tandheelkundige controle in de 
gemeenschap van Atjeh, in samenwerking 
met de Peukan Bada Health Centrum in 
Atjeh Besar. Bij deze activiteiten kregen 
kinderen tandheelkundig onderzoek en 
medicijnen of behandeling als er sprake is 
van tandheelkundige en mondgezondheid-
sklachten. Tijdens het evenement kregen de 
kinderen tandenborstels en tandpasta om 
te gebruiken bij het onderhouden van de 
mondhygiëne. 

Ontwikkeling in de Gemeenschap Ontwikkeling in de Gemeenschap 
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Wahana Harapan SchoolWahana Harapan School
KunstwedstrijdKunstwedstrijd

De intelligentie van studenten bij Wahana 
Harapan School is ontwikkeld op een 
evenwichtige manier. Behalve met leren, 
worden studenten ook ondersteund in 
artistieke expressie. Met als doel het verbeteren 
van de interesses en talenten van studenten in 
een van de kunsten, namelijk schilderen. 
Daarom werd ook een Art Competition 
gehouden op verschillende Wahana Harapan 
schoolpunten in september 2022. De winnaars 
zijn afkomstig uit elk leerjaar. Hiermee worden 
de studenten extra gestimuleerd om bepaalde 
talenten te ontwikkelen
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Op 6 oktober 2022, volgende leerlingen van 
het 3de leerjaar op Tegal Angus Wahana 
Harapan Elementary een seminar over 
tandheelkunde,  georganiseerd door het 
plaatselijke GGD. In het Dental Health 
Seminar werden de studenten geleerd hoe 
ze hun tanden goed moeten poetsen. Het 
evenement begon onderwijs; waren de 
kinderen op de hoogte van de juiste kennis 
met betrekking tot mondelinge en 
tandheelkundige gezondheid? Niet alleen 
theorie, maar ook de praktijk kwam voorbij. 
Het Center hoopt dat het gepresenteerde 
materiaal door studenten wordt toegepast 
voor het onderhouden van hun gebit.
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