
 1 

 

NIEUWSBRIEF WINTER 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DE BESTE WENSEN VOOR 2018 

 
Het bestuur van de stichting Howu Howu 
wenst al haar donateurs een goed 2018. 
Wij danken u namens de kinderen op Nias en 
Siberut voor uw bijdrage. 
 

 
 

VERSLAG VAN HET EILAND SIBERUT 
 
Het is zaterdag  5 augustus 2017 en we 
stappen aan boord van de snelle veerboot  
van Padang naar Siberut. 
Mijn reis gezelschap bestaat uit Herman 
Satoinong en zijn zoon Legen en de vriend 
van Legen, Damian. 
 

 
We zijn op weg naar het geboortedorp van  
 

 
Herman, Salappak. Maar eerst gaan we naar 
het huis van Herman zijn moeder aan de kust 
van Siberut. Ook gaan we kijken naar de 
Ashrama die Herman samen met zijn broers 
gebouwd heeft voor de Howu Howu. 
Na een tocht van 5 uur komen we vermoeid 
aan en lopen we het terrein op.  
 

 
 
Drie huizen staan op een rij achter elkaar op 
het terrein. Helemaal achter staat nog een 
huis, dit is het huis van Herman zijn moeder. 
Tussen de drie huizen en het huis van Herman 
zijn moeder staan nog hutjes die gebruikt 
worden als wc en wasgelegenheid. 
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We lopen met zijn vieren langs de eerste drie 
huizen en begroeten iedereen persoonlijk.  
Een heleboel pubers tussen de 14 en 18 jaar, 
schat ik zo in.  
Na iedereen begroet te hebben en wat 
gegeten en gedronken te hebben, heerlijk 
verzorgd door Herman, zijn moeder en familie, 
gaan we de huizen waar de studenten  wonen 
beter bekijken. 

 
De kinderen laten vol trots zien waar ze  
slapen, waar ze koken en waar ze studeren en 
chillen. 
Elk huisje heeft twee slaapkamers en een 
keuken, de keuken is helemaal traditioneel 
zoals alle Mentawai op het eiland koken.  
 

 
 
De jongens en meisjes zijn wel gescheiden 
van elkaar maar alles is zo open hier en 
iedereen zit bij elkaar op de veranda.  
Er wordt verteld dat de ouders van de kinderen 
alle spullen om te koken een keer per week 
brengen en dat de ouders wel veel klaar 
maken maar dat ze doordeweeks zelf moeten 
koken. 
Ze zijn dus heel zelfstandig en het is, lijkt me, 
best een zware week want ze moeten heel 

vroeg opstaan om het eten klaar te maken 
voor de dag. De school begint ook vroeg en 
alles moet dan al klaar zijn. Eenmaal weer 
thuis van school moeten ze voor het 
avondeten zorgen en natuurlijk huiswerk 
maken. 
Maar ondanks al deze taken zien de kinderen 
er heel relaxed en gelukkig uit. Ik hoor ze s' 
avonds samen zingen en sommige hebben 
mobieltjes. Er is hier alleen geen bereik dus 
veel verder dan een spelletje snake zullen ze 
niet komen. 
De kinderen hebben het hier goed en zijn erg 
dankbaar dat ze naar school mogen. 
Wat hebben Herman en zijn broers prachtige 
traditionele huizen gebouwd met daken van 
sago bladeren en niet, zoals je al veel ziet, van 
golfplaten 
De huizen zijn ook heel stevig gebouwd en 
kunnen nog jaren mee zo te zien.   

 
Ook is het terrein een grote groene oase van 
eetbare planten , vruchten, bomen en kruiden. 
Overal scharrelen  ayam en bebek en er is een 
stalletje voor de varkens. 
In de avond hoor je de kodok luidkeels kwaken 
en de krekels tjilpen en terwijl ik er in het 
pikkedonker loop met de zacht zingende 
kinderen en het ngobrol van de volwassenen 
op de achtergrond, denk ik: 

" Dit is werkelijk paradijs op aarde." 
 
Ik ben werkelijk dankbaar dat ik dit van dichtbij 
heb mogen aanschouwen en ik zie dat de 
kinderen Herman en de Stichting Howu Howu 
dankbaar zijn dat ze hier mogen wonen en 
daardoor naar school kunnen gaan. 
Wat een belevenis was dit al zeg en onze reis 
naar Salappak moet nog beginnen. 
 
Mart Holtrop 
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VERSLAG VAN NIAS 
 
Ik was heel blij dat ik weer de kinderen op Nias 
en hun ouders heb kunnen ontmoeten en met  
hen kon praten. Zo blijft er nauw contact 
tussen mij en de kinderen. 
Alle kinderen, die wij ondersteunen, zijn over 
gegaan met goede cijfers. Ze zijn heel 
enthousiast en willen zo snel mogelijk naar de 
hogere klas. 
 

 
 
Van het geld van de Stichting Howu Howu zijn 
weer boeken, schriften, kleine 
schoolbenodigdheden, schooluniformen en 
schoenen en tassen gekocht. Zo is het 
inzichtelijk waar de gelden aan besteed 
worden. 
 

 
 
 

 
 
 
Veel kleine kinderen op het dorp zijn gevraagd 
om mee te doen met de traditionele activiteiten  

 
zoals traditionele dansen en hebben dat met 
veel enthousiasme gedaan.  
Deze traditionele dans is een oorlogsdans en 
is net als het ‘stonejumpen’ een onderdeel van 
de cultuur van de bewoners van het eiland 
Nias. 
 
Het blijkt dat er behoefte is aan bijlessen 
Engels. Er moet onderzocht worden of de 
Stichting hier in kan helpen. 
 
Eén van de kinderen Anzani Harefa zal 
komend jaar haar administratieve 
beroepsopleiding afgerond hebben. De 
Stichting  Howu Howu heeft als beleid dat 
studenten tot en met hun beroepsopleiding 
ondersteund worden. Dit geeft een grote kans 
op werk.  
 
In Nias, alle spullen zoals kleding, schoenen 
etc. worden gebracht van het vasteland of uit 
Java. Daardoor is de prijs buiten gewoon 
hoog. 
 
Het gaat steeds iets beter op Nias bijvoorbeeld 
met de elektriciteit. Vroeger duurde het uren 
voordat de stroom weer terug was nu duurt 
een stroomstoring maar een half uur. 
 
Susi Bali 
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JAKARTA POST 

 

 

 

Ook in Indonesia zelf wordt er aandacht besteedt 
aan het Ashrama project in Maileppet. De 
Engelstalige Jakarta Post publiceerde 
onderstaande artikel afgelopen november. In het 
artikel wordt heel mooi duidelijk gemaakt dat 
zonder de Ashrama de kinderen van Salappak 
geen mogelijkheid hebben om een middelbare 
school opleiding te volgen  
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