
Dien de Stad & dorp
De wereld beïnvloeden met creatieve gemeenschap, onderwijs en media diensten

Zoals gewoonlijk in december, de liefdevolle maand, hield het World Harvest Centre (Jakarta) 
"Delen voor mensen in nood" en dit keer met als thema "Serve the City", wat betekent dat het 
dienen van de steden waar de World Harvest gemeenschapsdienst actief is en in het bijzonder 
in Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Bekasi).

Ook niet te missen; World Harvest Europe deed ook mee aan "dien de stad en dorp in December 
2022", die het wereldoogstcentrum in Indonesië ondersteunt. Wat betreft het dienen van de stad 
en het dorp dat Europa oogst, zijn dit:

Naast het delen van activiteiten voor anderen hierboven, heeft World Harvest Europe binding 
met hun Sponsor A Child, waar ze in vijf gemeenschappen wonen. En het werd elk jaar 
routinematig gehouden door de wereldoogst in Europa tijdens een bezoek aan Indonesië. Door 
de corona-uitbraak lopen deze werkzaamheden 3 jaar vertraging op. En deze keer wordt de 
fellowship gehouden in het jaya ancol dream park, een van de toeristische attracties van Jakarta.

Voor aanvang van de activiteit komt World Harvest Europe naar het kantoor van World Harvest 
Jakarta om te helpen met de voorbereidingen voor het Joy bag-cadeau. De cadeau-inhoud 
bestaat uit items als een pakje notitieboekjes, een pakje kleurpotloden, een pakje schrijfgerei en 
een fles water in een tas. Mevrouw Linda en het team hielpen tot de middag met de 
voorbereiding.

02 World Harvest Europe heeft 
geholpen bij de bouw van een 
middelbare school voor 
beroepsonderwijs (SMK) in 
Tegalangus, gebouwd door 
World Harvest

World Harvest Europe heeft 
geholpen bij de bouw van een 
middelbare school voor 
beroepsonderwijs (SMK) in 
Tegalangus, gebouwd door 
World Harvest

03 World Harvest Europe geeft 60 
pakjes “Sembako” aan de weduwen 
en weduwnaars in het dorp 
Lumajang, Oost-Jawa.

World Harvest Europe geeft 60 
pakjes “Sembako” aan de weduwen 
en weduwnaars in het dorp 
Lumajang, Oost-Jawa.

05 World Harvest Europe heeft een 
degelijke motorfiets geven aan een 
landarbeider genaamd Mr. Tamaing, 
die in het dorp Kebon Seket, 
Lumajang, Oost-Jawa woont

World Harvest Europe heeft een 
degelijke motorfiets geven aan een 
landarbeider genaamd Mr. Tamaing, 
die in het dorp Kebon Seket, 
Lumajang, Oost-Jawa woont

06 Nieuwjaarsviering gevrierd met de 
moeders in Bayam Village en hen 
zegenen met een pakket "Sembako" 
voor 70 families

Nieuwjaarsviering gevrierd met de 
moeders in Bayam Village en hen 
zegenen met een pakket "Sembako" 
voor 70 families

DECEMBER 2022

01 World Harvest Europe presenteert 
een kerstcadeau van 300 
vreugdezakken om een kind en 
leerlingen van de Wahana Harapan 
School in Kedaung en Tegalangus 
te sponseren

World Harvest Europe presenteert 
een kerstcadeau van 300 
vreugdezakken om een kind en 
leerlingen van de Wahana Harapan 
School in Kedaung en Tegalangus 
te sponseren

04 World Harvest Europe bezoekt 2 
families die in Kebon Seket Village 
wonen, hun leven was zorgwekkend
en had hulp nodig. We hebben ze 
voorzien van “Sembako” en een 
dekentje en daarna hebben we 
voor ze gebeden.

World Harvest Europe bezoekt 2 
families die in Kebon Seket Village 
wonen, hun leven was zorgwekkend
en had hulp nodig. We hebben ze 
voorzien van “Sembako” en een 
dekentje en daarna hebben we 
voor ze gebeden.

Deel voor mensen in noodDeel voor mensen in nood



Op 15 december 2022 woonde World Harvest Europe een kerstviering bij die werd gehouden 
door de school Wahana Harapan, Kedaung. Het programma begon om 9.00 uur, de kinderen 
waren erg enthousiast om dit kerstfeest bij te wonen, we kwamen om 8.00 uur aan en ze 
waren allemaal aanwezig en klaar voor hun optreden. Niet alleen studenten van de Wahana 
Harapan School waren aanwezig, maar ook de vrijwilligers van ifgf Jakarta hielpen bij het 
organiseren van de kerstfestiviteiten. Ze helpen de kinderen graag op school. Elke klas gaf 
hun beste optreden, sommigen dansten met lokale liedjes en anderen dansten op 
kerstliederen. Het kerstprogramma werd geopend met een gebed en een korte boodschap 
van Linda en Gerrit van World Harvest Europe als sponsor van dit evenement.

Niet te vergeten zijn de kerstboodschappen of de woorden van God van dominee Ancella van 
ifgf Jakarta, die betekenis geven aan kerst. Aan het einde van de kerstboodschap deelden we 
in de gebeden van kinderen die gebedsondersteuning nodig hadden, zelfs sommige ouders 
verlangden ernaar om voor hen te bidden. Mevrouw Linda en een vrijwilliger van I CARE gaan 
rond om te bidden voor kinderen en om voor te bidden. Aan het einde van het kerstfeest op 
de Wahana Harapan Kedaung-school delen ze een kerstcadeau uit genaamd joy bag, het 
bevat een schooltas, een pak notitieboekjes, een pak kleurpotloden, een pak pennen en een 
fles water. De kinderen zijn zo enthousiast over dit kerstcadeau. Er zijn 188 vreugdetassen 
toegewezen aan studenten Wahana Harapan Kedaung School, van kleuterschool tot 
basisschool. Nadat de kerstviering was afgelopen, begon World Harvest Europe met de 
leerkrachten op school te communiceren. Er zijn 13 leraren en personeel. Mevr. Linda deelde 
een getuigenis over haar levensverhaal en ze moedigde de leraar aan om haar leerlingen het 
beste van zichzelf te geven, tel niet mee, om vanuit het hart te onderwijzen, want de Heer is 
zijn kinderen nooit iets verschuldigd, hij zou zijn kinderen zegenen die een hart geven aan de 
dienst . De docenten waren onder de indruk van de getuigenis van mevrouw Linda.
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Wahana Harapan Tegalangus School werd opgericht in 2013 en begon met de kleuterschool, 
omdat veel schoolgaande kinderen in de regio nog niet konden lezen en schrijven. Na een 
paar jaar heeft de Wahana Harapan Tegalangus School nu kleuterscholen, basisscholen en 
middelbare scholen, en in juli 2022 opent het een klas voor beroepsgericht middelbaar 
onderwijs met een multimediaprogramma. En het gebouw voor de mbo-school is net eind 
november opgeleverd. Dus op 17 december 2022 was er de inhuldiging van de middelbare 
school voor beroepsonderwijs, Tegalangus. De World Harvest Europe hielp ook met de 
financiering van deze zes-kamer, met een klaslokaal en een multimedia-laboratorium. De 
ceremonie werd bijgewoond door World Harvest Europe, Erha Clinic als een van de tweede 
helpende bedrijven, het dorpshoofd van Tegalangus, het hoofd van de politie van Tegalangus, 
enkele bezoekers, de printmediaploegen, de vrijwilliger van ifgf, en alle kinderen en docenten 
van Wahana Harapan School in Tangerang (Wahana Harapan Kp Melayu School, Wahana 
Harapan Kedaung School).

De opening begon met gebed door de voorzitter van de World Harvest, Pastor Garry 
Kurniawan, en daarna was er de regionale dansvoorstelling van studenten og Tegalangus, en 
er was ook de zanguitvoering van studenten van Kedaung. Naast het optreden van 
leerlingen, kreeg mevrouw Linda van World Harvest Europe een symbolisch geschenk van 
een Tegalangus-leerling en aan het einde van het programma kregen alle tegalangus-leerlin-
gen een kerstcadeau met de vreugdetas met daarin een schooltas, een pakje schoolboeken, 
een pak schrijfgerief, een fles punch en een pak kleurpotloden. Het totaal aantal vreugdetas-
sen die aan studenten wordt gegeven, is 172 stuks. In dit programma liet de heer Jabalnur, als 
dorpshoofd, in zijn welkomstwoord niet achter dat hij geraakt is door de samenleving van de 
stichting World Harvest, die tegen lagere kosten een school bouwt zodat kinderen in zijn 
gebied naar school kunnen gaan, zelfs nu hij een middelbare school voor beroepsonderwijs 
opent school met een multimediaprogramma zal dit de vooruitgang van kinderen 
bevorderen, laat staan een snelgroeiende en noodzakelijke technologie als vandaag. Hij was 
zo blij met de aanwezigheid van wereldoogstscholen in zijn regio.
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Aangekomen op het hoogtepunt, de Inhuldiging van het SMK-gebouw op de Wahana 
Harapan School, Tegalangus. Alle aanwezigen staan voor het nieuw gebouwde 
schoolgebouw en houden de ballon vast, deze zal worden opgelaten in de hoop dat de 
dromen van de Tegalangus-schoolkinderen zich zullen blijven vermenigvuldigen en stijgen 
omhoog de lucht in. Na het oplaten van de ballonnen knipten de leider van de wereldoogst 
en de aanwezige schenker het officiële lint van de middelbare school open. Het publiek 
applaudisseerde in de hitte van de zon.

Nadat de toegang tot de hal van de middelbare school voor beroepsonderwijs open is, wordt 
de voedsel- en vreugdetas aan de kinderen uitgedeeld door de dienstdoende vrijwilliger van 
ifgf. Er was een blik van geluk in de ogen van de toen aanwezige kinderen.
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Een van de gebieden die de World Harvest Europe altijd heeft ondersteund, zijn de dorpen 
Sumbermujur en Kebon seket, Lumajang, Oost-Java. De locatie van het dorp onder de voet 
van de berg Semeru, de hoogste berg op het eiland Java. Mount Semeru was sinds vorig jaar 
actief en lavavrij, en verschillende dorpen zijn verslonden door de lava van Mount Semeru. En 
gelukkig heeft de regering gezorgd voor nieuwe locaties en huizen voor slachtoffers van 
Mount Semeru, zowel voor permanente als tijdelijke woningen. En sommige slachtoffers zijn 
al bezet. We gingen zitten en onderzochten de site. Er werden ongeveer 2000 huizen 
gebouwd.

Zoals gewoonlijk kwam World Harvest Europe naar het dorp 
om behoeftige weduwen en weduwnaars te helpen. We 
hebben ze een pakket voedselpakketten gegeven met 
daarin 10 kg rijst, 1 liter olie, 1 kg suiker en wat badzout. De 
voedselpakketten werd gegeven aan het dorp Kebon Seket 
en Sumbermujur. De avond voordat de activiteit klaar was, 
deelden we een lading rijst en stopten we de andere lading 
in plastic.

De volgende dag maakten we ons klaar om naar het dorp 
Kebon Seket te gaan om daar de pakketten te bezorgen bij 
de weduwen en weduwnaars. We zetten rijst en andere 
pakken rijst in de auto. Het weer was die dag matig, maar dat 
weerhield ons er niet van om naar de camping te gaan. Alles 
wat we in de auto hadden, was afgedekt met dekzeilen om 
regen buiten te houden. De locatie voor de distributie vond 
plaats in een huis van Linda's familie, omdat het groot 
genoeg was om een groot aantal mensen te ontvangen. Met 
de weersomstandigheden die verslechterden, wachtten we 
tot de weduwen en weduwnaars arriveerden. Nadat we alle 
37 mensen aanwezig waren op de locatie, begonnen we aan 
het programma. Voordat we de pakketten delen, hebben we 
gezamenlijk gehaktballen gegeten. Vervolgens nodigde 
mevrouw Linda alle aanwezigen uit om samen te bidden. 
Alle aanwezigen kregen een gehaktbal van mevrouw Linda 
en haar team. "Heerlijk de gehaktbal, oma?" zei een van de 
teams van World Harvest Europe. "Heerlijk" zegt een van de 
grootmoeders die haar gehaktballetjes op had.
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Als de maaltijd voorbij is, nodigen we iedereen die aanwezig is uit om het voor hen 
klaargelegde pakketje Sembako mee te nemen. En één voor één brachten ze met hun 
gezichten vol vreugde wierook mee naar huis. "Het is een lange tijd dat we geen Sembako 
van Linda ontvangen hebben", zegt Narijem, een weduwe van 95 jaar oud met 6 kinderen en 
10 kleinkinderen, maar nu zijn er nog maar 2 kinderen in leven, ze woont samen met 2 
kleinkinderen van wie de ouders zijn overleden. Voor de dagelijkse onkosten van deze oma is 
ze afhankelijk van haar zoon die in Tanjung Pinang woont. 'Soms niet', zegt oma Narijem.

So is een weduwe 85 jaar oud met 8 kinderen en 15 kleinkinderen. Zij leeft elke dag van zijn 
zoon die als landarbeider werkt. Ze zegt: "Dank u, godzijdank, ik ken de taal niet, hahaha," zei 
ze verlegen. Met de rijst op zijn hoofd glimlachte hij verlegen toen hij wist dat we een foto van 
hem gingen maken.

Nadat de distributie van Sembako in het dorp Kebon Seket voorbij was, verhuisden we naar 
het dorp Sumbermujur. Er waren 23 weduwen in het dorp die de pakketten in ontvangst 
namen. Iedereen leek met volle teugen te genieten van de hulp want het was al meer dan 
drie jaar geleden dat de corona-uitbraak in de wereld was.
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Voordat we de pakketten Sembako in het dorp Kebon Seket en Sumbermujur uitdeelden, 
bezochten we een alleenstaande moeder die bijna een jaar geleden een beroerte heeft 
gehad. Ze woont in het dorp aan de voet van de berg Semeru. Op een motorfiets over een 
rotsachtige weg kwamen we aan. Ze heette Sarti, een weduwe met twee jongens die al lang 
niet meer thuis waren gekomen. We bezorgen het pakket Sembako (10 kg rijst, 1 kg olie, 1 kg 
suiker en badzout) en een dekentje voor haar. Mevrouw Sarti was zeer verrast door onze 
komst. We zijn binnengelaten in haar huis. Mevrouw Linda vroeg haar om gebed? Ze zei ja". 
Toen begon mevrouw Linda te bidden voor het volmaakte genezing voor mevrouw Sarti en 
ook voor haar kinderen die lange tijd niet naar huis waren gekomen om haar moeder te zien. 
Aan het einde van het gebed zagen we haar tranen stromen, het hart van de Heer voor 
mevrouw Sarti. Ze was bedroefd door het feit dat haar kinderen haar zo lang niet hadden 
bezocht. Een jaar geleden kreeg ze een beroerte en tijdens de pijn leefde zij van de genade 
van de dorpen om haar heen. Moge God mevrouw Sarti aanraken en genezen.

Vanuit het huis van mevrouw Sarti bezochten we een familie wiens zoon een overstroming 
van berg semeru-lava had overleefd en haar kleinzoon stierf aan lava. Meneer Tukinem en 
mevrouw Suryati leiden een heel eenvoudig leven. Ze hadden drie getrouwde kinderen die 
niet bij hen woonden.

Ondanks dat ze oud genoeg waren, waren mevrouw Suryati en haar echtgenoot nog steeds 
bezig met het boeren en verzorgen van haar jonge geiten die in een lavastroom waren 
geweest en die momenteel in de Huntara leven (de plaats voor evacuatie voor slachtoffers 
van Lava Mount Semeru.

Ons bezoek aan haar huis kwam als een schok. Ze was zo dankbaar voor de vriendelijkheid 
van de World Harvest Europe dat ze had opgemerkt en gedeelde zegeningen voor hen had.
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In een dorp van Kebon seket, Lumajang, Oost-Java, is er een landarbeider die dagelijks op 
zoek is naar Pakis-groenten in de uitlopers van de berg Sawur. Zijn naam was meneer 
Tamaing, die een dochter had die op de lagere school zat. Elke dag ging meneer Tamaing 
met zijn vrouw, mevrouw Ririn, het bos in om Paki's groenten te zoeken en dat werd 
afgeleverd bij de grote groenteverkoper op de verkopersmarkt, ongeveer 30 minuten 
verwijderd van waar hij woonde. Om een Pakis-groente te vinden en deze vervolgens op een 
markt te verkopen, gebruikte de heer Tamaing een motor die al ongeschikt was voor gebruik, 
de fiets werd ondersteund door hout en de fiets bleek slechts een open frame. Deze omstan-
digheden op de fiets vormen een bijzonder gevaar voor de veiligheid van de heer Tamaing en 
zijn vrouw die er dagelijks gebruik van maken. Voordat hij groenten in het bos gaat zoeken, 
werkt de heer Tamaing op het veld van 19:00 uur tot 11:00 uur. voor 40.000 per dag, terwijl zijn 
groenteopbrengst 35.000 per dag was. Dus op basis van zijn inkomen is het 75.000 per dag. 
Hij zei dat het genoeg is om eten te kopen, niet meer.

WORLD HARVEST EUROPE GEEFT EEN WELVERDIENDE MOTORFIETS AAN EEN 
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Rond 11.00 uur keken we naar het werk van meneer Tamaing om Paki's groenten in het bos te 
zoeken. Hij schrok toen we hem in het bos naderden. We zeiden dat we deze Pakis-groenten 
gingen kopen die hij al had verzameld. Daarna namen we meneer Tamaing en zijn vrouw mee 
naar huis. We kwamen kijken hoe meneer Tamaing op de motor reed, meneer Tamaing 
vooraan, zijn vrouw in het midden en dan de zak groenten achterin. Wat een
spijtig gezicht

Nadat we bij het huis van meneer Tamaing zijn 
aangekomen, kunnen we zijn huis binnengaan en 
vragen of u dromen of verwachtingen heeft, meneer? 
Hij antwoordde "niets" met een glimlach. Toen vroe-
gen we haar mee uit om naar de motor te kijken die 
we hem zouden brengen. "Dit is voor jou", zei 
mevrouw Linda. "Je bent gevaarlijk op die motor, je 
gaat gewond raken, neem deze nieuwe." Plotseling 
vroeg zijn vrouw geschrokken "Is deze motorfiets voor 
ons? We antwoordden "Ja". Mevrouw Linda gaf zijn 
vrouw ook een bewijs van eigendom van een 
motorvoertuig. Wat waren ze verrast toen wij 
plotseling alle groenten kwamen kopen. Daarnaast 
hebben we ook een pakket Sembako aan de familie 
van de heer Tamaing gegeven. We hopen dat de 
nieuwe motor bijdraagt aan het enthousiasme van de 
heer Tamaing om de kost te verdienen voor het gezin.



Na de humanitaire missie van World Harvest Europe in Lumajang, Oost-Java, in het begin van 
het nieuwe jaar 2023, keerde World Harvest Europe terug op haar missie naar Noord-Jakarta, 
in een klein dorpje genaamd Bayam Village. De exacte locatie is naast het Jakarta 
International Stadium, het sportgebouw van voetbalclub PERSIJA. En op 13 januari 2023 
bezocht World Harvest Europa het gebied waar elke vrijdag een gebed plaatsvindt met de 
kerk onder leiding van pastoor Thomas Selan. De aanbidding begon met lofprijzingen van 
mevrouw Henny, een lid van het team van World Harvest Europe. Mevrouw Linda had eerder 
het woord van GOD gedeeld door haar levende getuigenis aan de moeders die aanwezig 
waren en mevrouw Linda stelde haar familie, haar man Gerrit en haar kind Dewi voor. Het 
thema voor deze activiteit was het delen van liefde en hoop. Mevrouw Linda vertelde hoe ze 
de Heer voor het eerst leerde kennen, aangezien hij uit een familie kwam die anders 
tegenover het geloof stond. Sinds hij GOD leerde kennen, is hij door GOD getransformeerd in 
een gevende, zorgzame persoon, met een barmhartig hart voor een arm volk. Hij nodigde 
toen aanwezige moeders uit om een zorgzaam hart te hebben voor mensen, te beginnen 
met de naaste familie en buren. Dan weet de Heer dat het ons tot zegen zal zijn als we een 
barmhartig hart hebben voor een medemens in nood

Aan het einde van het spreken van de GOD's woorden, bad mevrouw Linda dat de Heer 
zegeningen over de families zou uitstorten van de moeders en enkele vaders aanwezig. En als 
afsluiting van de getuigenis van dominee Thomas dat hij enkele dagen voor deze dienst werd 
gebeld door zijn broer uit Ambon, dat zijn moeder erg ziek was. Dominee Thomas was in de 
war omdat hij bezig was het pakket van wijlen mevrouw Linda klaar te maken om vandaag 
uit te delen. Hij bad tot GOD voor zijn moeder, terwijl hij dit pakket aan het klaarmaken was. 
Hij geloofde dat GOD's macht oneindig was, niet beperkt door afstand en tijd. En inderdaad, 
toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht, zei de dokter dat ze geen pijn had en dat haar 
moeder volledig herstelde. Pastor Thomas dankt GOD, wanneer hij de belangen of werken 
van de Heer op de eerste plaats stelt, blijft zelfs de Heer zich niet bewust van de noden van 
zijn volk.
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Na afloop van de kerkdienst kregen alle aanwezige moeders en vaders het pakket “Sembako” 
cadeau van World Harvest Europe. Alle aanwezigen bedankten daarvoor. Voordat covid over 
de hele wereld heerste, maakte World Harvest Europe ooit drie keer per week een regulier 
voedingsprogramma voor 50 kinderen in de omgeving die bijles kregen. Na het volgen van 
de studiebegeleiding werden kinderen gevoed dankzij de sponsors van World Harvest 
Europe. De locatie van die tijd is waar JIS werd gebouwd. Nadat jis was gebouwd, verhuisden 
ze naar de locatie naast het JIS-gebouw. Maar voorlopig was het voedselprogramma nog niet 
hervat. Mogen de kinderen en gezinnen in dit deel van het dorp meer en meer gezegend 
worden, ze zullen in de toekomst waardiger kunnen leven.
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Een even belangrijke activiteit tijdens het bezoek van World Harvest dit jaar was die van al 
hun 29 sponsorkinderen. De bijeenkomst vindt plaats op 14 januari in het themapark Jakarta, 
het droompark van Jaya Ancol. Het doel van deze bijeenkomst was om de verbondenheid 
tussen de sponsorkinderen en hun vertegenwoordigers van de ouders, vertegenwoordigd 
door Gerrit en Linda, te benadrukken. Kinderen zijn enthousiast over het programma, maar 
ook over recreatie en mogelijkheden om mensen te ontmoeten die hen hebben geholpen 
om naar school te gaan.

De show begint om 10.00 uur. De kinderen die kwamen kregen een uniformhemd, dus 
degenen onder ons die aanwezig waren, droegen hetzelfde overhemd. Deasy van World 
Harvest Indonesia leidde de bijeenkomst, te beginnen met spelletjes zodat de kinderen die 
kwamen kennis konden maken en los konden komen. De sponsorkinderen komen uit alle 
gemeenschappen in Jakarta, Bogor Tangerang. Hoewel sommigen elkaar niet kenden, heeft 
deze activiteit de kinderen dichter bij elkaar gebracht. Sommige kinderen van World Harvest 
Europe zitten op de middelbare school. Zo sponsort Lily Mei een kind van de heer David 
Hiemstra, en ook Augustinus sponsort een kind van Gerrit Boelhouwer. Ze hadden al meer 
dan 10 jaar mee gedaan en nu waren de kinderen bijna klaar met het afronden van de 
middelbare 
school.
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Nadat de spelshow was afgelopen, vertelde mevrouw Linda me het verhaal van haar jeugd 
waarin ze een gezin had dat het zich niet kon veroorloven, maar een grote droom had om in 
het buitenland te werken. Via de adoptieouders werkte mevrouw Linda in Holland tot de 
huidige tijd dat ze zich daar vestigde en kinderen en kleinkinderen kreeg. Linda's moeder zei 
tegen de kinderen dat ze hard moesten studeren, hoog moesten dromen om haar studie te 
verbeteren, de huidige kansen op school en de hulp van pleegouders niet mogen verspillen. 
Al snel was het tijd voor de lunch. World Harvest Europe bereidde al een kinderlunch met 
Fried chicken van MC Donald. Als ze klaar zijn met lunchen, worden de kinderen uitgenodigd 
om samen een boottocht te maken om het strand van Ancol te zien. Er was vreugde op de 
gezichten van de kinderen die genoten van de waaiende kustbries. Al snel was de 
Ancol-strandtour van 20 minuten voorbij. Aan het einde van het programma deelde 
mevrouw Linda souvenirs uit voor alle kinderen met schrijfgerei en kleurpotloden. En meneer 
Hendrijanto sloot het programma af met een gebed en we haastten ons terug naar de 
cawang-gemeenschap om enkele van de microfinancieringsprogramma's daar te bezoeken. 
Terwijl kinderen samen met partners nog steeds op het strand bleven om te relaxen.
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Na een ontmoeting en begroeting van sponsorkinderen bij Ancol, gaan we naar de 
Cawang-gemeenschap om consumenten van het Micro Finance-programma te bezoeken. 
De Cawang-gemeenschap bevindt zich in Tanjung Lengkong, de locatie is de rand van de 
ciliwung-rivier. En als de regen over Jakarta stroomt, bereiden de bewoners van de Tanjung 
Lengkong zich voor om te evacueren voor het geval het water keer ciliwung overstroomt. En 
microfinancieringsprogramma's uitgevoerd door World Harvest Europe zijn in 2020 van start 
gegaan. Dit programma is een durflening van de ouders van pleegkinderen die getroffen zijn 
door covid 19, waar destijds veel ouders hun baan verloren en goed moesten nadenken over 
hoe ze geld verdienen. Kleine bedrijven zijn een van de wegen die ze bewandelen, en ze 
worden geraakt door het durfkapitaal. Voor die wereldoogst was Europa aanwezig om hen te 
helpen een klein bedrijfje op te starten.

Van de klanten of ouders van sponsorkinder-
en die we bezochten, verkochten velen een 
klein hapje of drankje voor hun huis. Er is ook 
een koffiebar langs de weg voor het 
ziekenhuis van Budi, waar de heer Dede, 47 
jaar oud, is ingelicht. Hij wilde een 
koffiebedrijf ontwikkelen en het voor zijn huis 
maken, zodat zijn vrouw, moedergodin, hem 
kon helpen zijn huis te verkopen terwijl hij 
voor zijn vijf kinderen zorgde, nog steeds de 
moeder sloeg. En op dit moment 
concentreerde hij zich op een goedlopende 
coffeeshop aan de kant van de weg voor het 
ziekenhuis.
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n andere verhalen van mevrouw Dian had de moeder van de weduwe drie kinderen. Twee 
jaar geleden vroeg hij om een lening van het bedrijf om voor zijn huis te winkelen, maar nadat 
hij een wandeling had gemaakt, besloot hij die te gebruiken om de medische rekeningen van 
haar zoon te betalen. Mevrouw Dian had geen keus, ze moest voor haar kind zorgen en 
betalen. Hij hoopte dat er op een dag meet kapitaal was om de zaak weer te openen.
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CONCLUSIECONCLUSIE

World Harves Europa blijft in beweging om mensen in nood te helpen. Ondanks de 
wereldwijde economische omstandigheden sinds de covid 19-ramp, is het World Harvest 
Europe-programma nooit gestopt. Dit alles was te danken aan een helpende hand van 
donateurs die zo trouw waren in het ondersteunen van de stichting in zowel Nederland als 
andere Europese landen. Bedankt voor uw vertrouwen om ons te steunen om mensen in 
nood te dienen. Kom samen, we zorgen en reiken uit naar mensen in nood.

Met onze hartelijke groeten

Ade Linda Hasanah
CEO van World Harvest Europa
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Bedankt voor de deelname van elke donor aan
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VOOR MEER INFO NEM CONTACT

World Harvest Europe
Postbus 120, 3632 ZT, Loenen aan de Vecht

Contact@WORLDHARVESTEUROPE.EU
KVK: 52229513

www.worldharvesteurope.eu


