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NIEUWSBRIEF winter 2020/2021 

 
 
 
 
 
 

 

SIBERUT 2020 

Toen de pandemie uitbrak heeft de Indonesische 
president Joko Widodo alle eilanden gesloten 
wat betreft vervoer van mensen, vracht mocht 
wel vervoerd worden. Net zoals in Nederland zat 
de schrik er goed in en waren de bewoners van  
Siberut bang voor deze onbekende ziekte,  
gelukkig waren er de eerste vier maanden geen 
besmettingen zolang er geen vervoer van 
mensen plaats vond. Toen het verbod werd 
opgeheven is de havenmeester, die op Java was 
geweest, naar Siberut teruggekomen. Hij bleek 
echter besmet met corona, gelukkig was men 
daar snel achter en hij is in quarantaine gegaan. 
De scholen op Siberut zijn al die tijd open 
gebleven waardoor de kinderen de lessen 
konden blijven volgen.  
Hoe het in werkelijk eruit zag is moeilijk te 
verifiëren, want volgens buitenlandse zaken 
kleurt geheel Indonesië oranje en mogen er 
alleen noodzakelijke reizen plaats vinden. Dit  
zou dus betekenen dat er meer besmettingen 
zijn.  
De situatie is zover wij weten op Siberut rustig. 
We hebben nog niet gehoord dat mensen ziek 
zijn door corona. Gelukkig maar want de mensen 
moeten werken en er zijn bijna geen 
mogelijkheden om digitaal (op afstand) te 
werken. Financiële ondersteuning zoals in 
Nederland is er niet, dus werk is nodig om te 
kunnen overleven. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Op de ashrama verblijven nu 40 kinderen, af-
gelopen jaar zijn er vier kinderen die hun school 
hadden afgerond vertrokken naar Padang om 
daar te starten met een vervolg studie.  
 

 
 
Het concept werkt nog steeds goed en de ouders 
zijn nog steeds erg blij met deze plek waar er 
voor de kinderen een woonplek is om toch naar 
een middelbare school te kunnen gaan in Muara 
Siberut of Mailepet. Daarnaast is er voor de 
ouders ook een plek om te verblijven als ze naar 
Muara Siberut komen om handel te drijven of om 
boodschappen te doen. 
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NIAS 2020 

 
Er waren 2 leerlingen klaar met de middelbare 
opleiding in juni 2020. Er zijn nog 16 leerlingen  
in het schooljaar juli 2020-juni 2021. 
Het volgend nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn  
er nog 11 leerlingen die gesteund worden. 
 

 
 
Het coronavirus heeft ook op Nias gezorgd voor 
een flinke impact. Mensen leven in angst, paniek 
en veel mensen raken hun baan kwijt, er is 
weinig werk.  Een paar maanden was Nias 
geïsoleerd. Het eiland was verboden voor 
mensen van het vasteland. Niemand mocht Nias 
eiland op of eraf. Daardoor hebben veel mensen 
geen inkomen. De scholen waren/zijn dicht. De 
kinderen moeten thuis leren tot het eind van het 
jaar. Aan het begin van het komend jaar wil de 
lokale overheid kijken of de leerlingen weer naar 
school kunnen. Natuurlijk hoopt iedereen dat het 
virus snel verdwenen is zodat mensen weer 
terug kunnen naar een normaal leven. 
In plaats van schoolmaterialen te kopen heeft 
Howu-Howu gezinnen op Nias gesteund in de 
vorm van voedselpakketten. 

          

 

 

BESTAAN VAN DE STICHTING 

 
Op 9 december 1996, 24 jaar geleden is de 
stichting opgericht. Met de stichting hebben we 
echt een verschil gemaakt voor veel kinderen. 
Met hulp van de stichting konden zij naar school 
gaan en kregen zij de mogelijkheid om verder te 
studeren.  
 
De stichting heeft besloten om in juli 2023 te 
stoppen. We willen het stokje overdragen aan 
de ouders van de kinderen van de ashrama op 
Siberut. Aan de ouders is al 2 jaar geleden 
vertelt dat de stichting hun niet altijd financieel 
kan blijven ondersteunen. De kinderen  
kunnen wel gebruik blijven maken van de 
huizen maar de ouders moeten gezamenlijk 
de verantwoording op zich nemen. Wij helpen 
de ouders  met de overname in die zin dat we 
in de buurt blijven zodat alles in goede banen 
zal gaan. De huizen blijven staan op de grond 
die van Herman is. Er staat een familiehuis op 
hetzelfde stuk grond zodat er nog steeds goed 
zicht is op wat er gebeurd in de ashrama.   
                                                                                                                                                                       

 
 
Op Nias ligt de situatie anders. Daar heeft Susi 
vanaf het moment dat zij het stokje overnam van 
Bulölö tegen de ouders gezegd dat de kinderen 
gedurende een zesjarige periode naar school 
konden gaan.   
 
Dat we gaan stoppen heeft twee redenen. Ten 
eerste  omdat de geldstroom heel langzaam  
maar zeker is afgenomen en ten tweede omdat  
we de ouders hun eigen verantwoordelijkheid  
willen laten nemen. Door de ouders al mee te  
laten werken aan het onderhoud van de ashrama 
zijn zij voorbereid op deze verantwoordelijkheid. 
We weten dat men heel goed de waarde van 
deze plek beseft en dat men dit graag wil 
behouden. Hoe dit in de toekomst precies zal 
gaan weten we niet, maar dat de ouders dit 
als een gemeenschap samen zullen gaan 
oppakken is een feit. 
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Ze zullen het moeten leren met vallen en op 
staan maar deze kans moeten wij ze geven.  

ZONNEPANELEN 

 

 

Ric de Louwere, donateur van de stichting en 
trouwe fan van Siberut heeft toen hij 65 werd een 
geweldig feest gegeven. Hij heeft de gasten 
gevraagd om als cadeau een bijdrage te geven  
voor zonnepanelen voor de ashrama. Deze zijn 
afgelopen jaar geplaatst waardoor de energie 
rekening flink gedaald is. 

 

 

 

HET BESTUUR  
 

Lydia Schröder  voorzitter 
  Cas Janssen  penningmeester 
  Lia Kronenburg secretaris 
  Herman Satoinong algemeen lid 
  Bibian Gilissen algemeen lid 
  Susi Bali  algemeen lid 

 
  Stichting Howu-Howu  
  Mereveldlaan 49     
  3454 CB de Meern   

  030-2730737  

  Bankrekening: NL94 INGB 0007653180 
  e-mail: info@howu-howu.org 

  website: www.howu-howu.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

EEN HEEL GOED EN GEZOND 2021 

 

 

 
NAMENS DE KINDEREN VAN NIAS EN SIBERUT BEDANKT VOOR UW DONATIE 
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