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Het bestuur van Howu-Howu wenst u 
             een heel goed 2014 

                      namens alle kinderen van Nias en Siberut 
 

NIEUWJAARSWENS 2014 
 
Namens het hele bestuur wil ik alle donateurs van 
de Stichting Howu-Howu een heel goed 2014 
wensen. Bedankt voor uw bijdrage in het 
afgelopen jaar. Wij hopen weer op uw steun 
zodat met uw geld weer velen kinderen en 
jongeren onderwijs kunnen volgen. 
Zoals u wellicht weet is het moeilijk om nieuwe 
donateurs te vinden. Dit wordt een van onze 
speerpunten in het nieuwe jaar. Donaties zijn 
noodzakelijk om een afgeronde schoolopleiding 
te kunnen garanderen.  
Gelukkige ontvangen wij regelmatig giften voor 
speciale projecten maar ook op aanvulling van 
onze uitgaven voor de schoolkinderen. 
Hierboven ziet u een foto van de scholieren die 
gehuisvest zijn in de ashrama in Maileppet op 
Siberut.  
In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten  
die het bestuur organiseren om de benodigde 
middelen te verkrijgen. Bekijkt u ook onze 
vernieuwde website howu-howu.org.  

Lydia Schröder  voorzitter 

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING  
 
BENEFIETDINERS 
De stichting organiseert minimaal twee keer per 
jaar een Benefietdiner voor vriendengroepen of 
personeelsverenigingen. Voor maximaal 25 
deelnemers wordt er een Indonesische rijsttafel 
gekookt door Herman Satoinong en Rina Herlina. 
Doel van de avond is geld ophalen voor speciale 
projecten van de stichting. Tijdens deze avonden 
worden er video’s over de projecten vertoond.  
Er zijn bestuursleden aanwezig om informatie over 
de stichting te geven. Het draait deze avonden om  
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informatieuitwisseling. Het mooie van dit concept 
is dat de stichting direct de situatie op de eilanden  
kan uitleggen en dat de genodigde vragen kunnen 
stellen. Dit gebeurd in een open sfeer waarbij er  
een dialoog ontstaat. De gasten betalen 50 euro  
per persoon. ( inclusief drankjes). Omdat de diners 
bij bestuursleden thuis gehouden worden en  
doordat de bestuursleden samen met vrienden  
koken kunnen de kosten laag worden gehouden.  
De opbrengst was afgelopen jaar ongeveer 900  
euro per avond.  

 
 
BENEFIET SWINGFEEST 
Een keer per jaar organiseert de stichting een  
besloten benefietfeest in Utrecht. Er worden 
kaartjes verkocht aan belangstellenden. Doel is 
een zo hoog mogelijke opbrengst. Het 
programma start met een buffet en eindigt met 
een DJ die muziek uit de jaren 70 en 80 draait. 
Het wordt een swingende avond. Natuurlijk is er 
een informatiestand met informatie over de 
eilanden Nias en Siberut en Howu-Howu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEELNEMEN AAN MARKTEN 
Kerstmarkt met keramische objecten  
en tweede handsspullen 
Al jaren organiseert Janneke Roukema een 
Kerstmarkt in Maarssen. Het gaat daarbij in de 
eerste plaats niet zozeer om de opbrengst als wel 
om interesse te wekken voor het werk van de 
stichting, om enige naambekendheid te bereiken. 
Samen met de buren wordt een verkoopruimte 
gecreëerd en in de serre is een kleine tentoon-
stelling en wordt koffie en thee geschonken.  
De verkoop bestaat uit zelfgemaakte lekkernijen en 
cadeautjes, kerststukjes en tweede handsspullen.  
De opbrengsten gaan geheel naar de stichting 
Howu-Howu. Janneke verkoopt naast tweede  
handsspullen ook zelf gemaakte raku objecten. Dit 
jaar was er veel aandacht voor de kerstmarkt. Er 
stond zelfs een artikel in “De Vechtstroom” de 
streekkrant. De voorlopige opbrengst is maar liefst 
ongeveer 600 euro. 
 

 

foto van organisator Janneke Roukema met 
voorzitter Lydia Schröder in “De Vechtstroom” 

 
WIJKFEEST WITTEVROUWEN  
Ieder jaar wordt er in de Utrechtse wijk 
Wittevrouwen een wijkfeest georganiseerd. Er  
is die dag een vrijmarkt. Tijdens deze vrijmarkt 
verkopen bestuursleden samen met hun 
familieleden tweedehands spullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze spullen worden gedurende het hele jaar 
verzameld. De stand is aangekleed met allerlei 
informatie over de Stichting Howu Howu. Op 
deze manier hopen we naast de opbrengsten  
van de verkoop ook donateurs te vinden. 
 

SOCIALE MARKT IN BEST 
Op uitnodiging van de Stichting 
Harapan  

Stichting Harapan stelt zich als doel het 
bevorderen en verbeteren van leefomstandig- 
heden van kansarme families en  
personen in Indonesië.  
De Best-Oirschotse Stichting tracht dit doel te 
bereiken door een donatie aan een project, 
activiteit of aan een persoon en/of het 
verstrekken van gewenste materialen en 
grondstoffen. Een belangrijk uitgangspunt van  
de stichting is dat de hulpverlening gebeurt  
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samen met contactpersonen en / of met andere 
(kleinschalige) hulporganisaties ter plaatse. 
Harapan heeft zich ingezet voor projecten op 
Sumatra, Java, Flores, Sulawesi en West-Timor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter Stichting Harapan Jos van der Heijden 
in gesprek met voorzitter Stichting HowuHowu  
Lydia Schröder 

 
Sociale Markt 
Tijdens de sociale markt is de Stichting Harapan  
met nog 6 organisaties aanwezig in de mooie 
pastorietuin van de St.Odulphuskerk. Het thema  
is “Ontwikkelingswerk aan de basis”. In de tuin 
presenteren zich de samenwerkende stichtingen 
Harapan, Nativitas, Pak-weeshuis Sulawesi,  
Harapan Jaya, Howu-Howu,Hibiscus en Help de 
Indischen in Indonesia. Zij informeren u over hun 
doelstelling, werkwijze en activiteiten. U kunt zich 
aanmelden als belangstellende of als donateur. 
Verder worden er (Indonesische) producten  
verkocht om de diverse acties te ondersteunen 

 
 

SCHOOL KINDEREN OP NIAS 

Op Nias hebben het afgelopen jaar 6 kinderen hun 
middelbare school afgerond dankzij de donateurs. 
Daarnaast heeft de stichting zestig kinderen 
geholpen met benodigdheden voor de basisschool. 

  
 
Het is voor deze kinderen een groot cadeau om 
verder met hun schoolopleiding te kunnen.  
Kinderen van Nias zijn altijd enthousiast en erg 
gemotiveerd om te leren en naar school te gaan.  
De zes middelbare scholieren zijn toegelaten op 
een vervolgstudie. Zij gaan verder studeren op de 
Teluk Dalam Nias. Deze opleiding is in 
samenwerking met de Bupati, de burgemeester,  
en Howu-Howu gestart. Dit jaar zijn het allemaal 
meisjes die hun diploma hebben gehaald. 

Een van de zes leerlingen is Lilianti Ziraluo. 
Zij was 7 jaar oud toen haar vader overleed. Haar 
moeder is alleen met nog twee jongere zusjes en 
er is nog een baby op komst. Zij moet rondkomen 
van landbouw en hulp van families om aan eten 
te komen. Het is een keihard leven maar de jonge 
moeder, die niet hertrouwd is heeft volgehouden. 
Zij heeft de vier kinderen groot gebracht. Met het 
resultaat dat Lilianti haar middelbare school heeft 
afgerond. 
Vanaf haar eerst schooljaar, heeft Howu-Howu 
haar ondersteund, en dat heeft haar naar een 
vervolg opleiding gebracht. Ze heeft daar hard 
voor gewerkt. Echt een kei van een meisje.  
Toen zij 15 jaar was hebben haar moeder en 
familie van haar vader haar gevraagd te stoppen 
met school en te trouwen zodat ze haar moeder 
kon helpen. Maar zij is hiertegen in gegaan en 
hoopt met hard werken over drie jaar met haar 
vervolgopleiding  klaar te zijn en dan haar moeder 
en zusjes en broertjes te ondersteunen. 
Een prachtig voorbeeld van wat een beetje hulp 
kan doen voor een hele familie. 

    Bulölö Menyarah 
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HET BESTUUR  
 
Lydia Schröder  voorzitter 
Maarten Arts penningmeester 
Lia Kronenburg secretaris 
Bulölö Menyarah  algemeen lid 
Herman Satoinong algemeen lid 
Tos Polak   algemeen lid 
Bibian Gilissen  algemeen lid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Howu-Howu  
Mereveldlaan 49     
3454 CB de Meern   
030-2730737 
Girorekening: 76.53.180 
e-mail: info@howu-howu.org 
website: www.howu-howu.org  

 

http://www.howu-howu.org/

