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HOWU-HOWU SCHOOL KINDEREN VAN NIAS
Schoolkinderen van Howu-Howu hebben dit jaar hun school geld ontvangen, het geld wordt gebruikt voor
verschillende doelen: sommigen kopen boeken, anderen schoenen en uniformen en anderen gebruiken het voor
schoolgeld. Het betekent dat deze kinderen voor dit schooljaar de opleiding kunnen volgen.
Dit jaar er zijn ook 4 middelbare schoolkinderen klaar met hun school. Dit zijn:
Yunani Nehe, Novitasari Dachi, Tuti Adriani Dachi, en Winda Sari Laia.
Yunani Nehe en Novitasari Dachi zijn vertrokken naar Medan om verder te studeren. Zij kunnen studeren omdat de
familie grond heeft verkocht zodat Yunani Nehe en Novitsara Dachi verder kunnen leren. Yunani Nehe is bezig met
civiele technieken en Novitasari Dachi is verloskunde gaan studeren. De twee meisjes Tuti en Winda zijn op Nias
gebleven om hun ouders te helpen en wachten tot iemand met hen gaat trouwen.
Volgend jaar zullen 6 kinderen hun middelbare school af maken.
Het is moeilijk te begrijpen voor de mensen op Nias dat er veel minder donateurs zijn waardoor veel minder
kinderen geld hebben gekregen. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de situatie heel anders is dan zo’n zeven jaar
geleden na de tsunami en aardbeving. Toen heeft de stichting veel geld ontvangen en konden veel kinderen op
steun rekenen. De mensen op Nias kunnen dit moeilijk begrijpen.

Bulolo
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EEN DAK VAN SAGOPALMEN BOVEN JE HOOFD
Om zeven uur 's morgens is het een en al bedrijvigheid in de asrama Silugai Koat (wat trouwens schildpad
betekent). Soms brandt de zon, soms maken de keiharde moessonregens het pad naar de 'kamar mandi' (de
badkamer) slipperig. Een dertigtal pubers zijn in de weer: sommigen slepen zich naar de waterput om de
vermoeidheid uit hun ogen te wassen met een emmer water, anderen strijken hun versgewassen wit hemd in
nette plooien om naar school te vertrekken en nog anderen maken vuur om 'magot si goreng' te maken: een
bordje gebakken bananen, mijn favoriet ontbijt.

Mijn naam is Linde Fransen en in het kader van een masterthesis antropologie aan de universiteit van Leuven
mag ik enkele maanden het wel en wee in deze asrama aanschouwen. Een enkel artikel is niet genoeg om
alle indrukken te kunnen weergeven van het leven in de Mentawai, hier in Maileppet. Daarom wil ik jullie
graag het verhaal van een van hen vertellen, Olliu, om je gemakkelijker te kunnen inleven in hoe voor ons zo
evidente dingen hier allesbehalve evident zijn, zoals: naar school gaan. Olliu is zeventien en woont al
anderhalf jaar in de asrama. Hij was het die me de eerste dag mee op pad nam, mee ging zwemmen in de
zee aan de overkant. Hij is leergierig en grijpt alle kansen aan om zijn Engels te verbeteren. We praten in het
Engels, of in het Indonesisch, en meest van al nog in iets ertussen. Olliu zit in het voorlaatste jaar van de
senior highschool (SMA) in Muara. Tijdens zijn lagere school (SD) verbleef hij in de katholieke asrama. Toen
hij 12 was, moest hij plaatsmaken voor andere kinderen. Hij kon terecht in de protestante asrama in Muara,
op één voorwaarde. "De 'pendeta' zei: "Als je hier wil blijven, moet je mijn geloof volgen en moet je elke
zondag naar mijn kerk." Ik ging akkoord, maar tegen m'n zin. Na een tijdje ging ik niet meer naar de kerk. Het
voelde gewoon alsof mijn geloof niet strookte met de protestante kerk. Ik ben katholiek. Ze werd kwaad en
schopte me buiten. Een vriend van mij wist dat er in een huis in Puro (een dorpje in de buurt) enkele kamers
vrij waren. 'Mister Robin', de eigenaar van het huis, ging akkoord als we in ruil zijn huis zouden
schoonmaken. We hadden een goede tijd daar gedurende drie maanden, maar plotseling op een morgen
toen we naar school wilden vertrekken, kwam 'Mister Robin' op ons toegelopen en riep hij: "Wie van jullie
twee heeft er vruchten geplukt van mijn doerianboom?!" We wisten helemaal niks af van het gestolen fruit,
maar hij geloofde ons niet. De volgende dag zei hij dat hij in ons teleurgesteld was en ook hij schopte ons
buiten. Ik durfde niet te antwoorden, had schrik dat hij zijn vuisten zou bovenhalen. Ik nam m'n boeltje bijeen:
mijn bord, glas, matras, t-shirts en een kookpot, en bracht het naar de 'pongpong' (kano) van mijn vader. Die
had de daken van de asrama-huizen helpen maken, en dus zei Ani, die hier toezicht houdt: "Als je hier wil
blijven, er is plaats voor jou."Dat was anderhalf jaar geleden. Sinds die dag bid ik nog elke dag tot god om
hem te bedanken dat ik hier nog altijd mag blijven." Later wil Olliu studeren in Padang en leraar Engels
worden. Als hij veel geld heeft. En dat is voor vele van de studenten een verre droom, eerder dan een echte
mogelijkheid. Volgend jaar is hij afgestudeerd. En wat dan? Wat als het geld er niet is? "Dan blijf ik hier en
word ik straatwerker of ga ik cacao verkopen."Ondanks de soms confronterende verhalen is het een pretje
om te zien hoe de kinderen van de asrama met zoveel enthousiasme en zin voor verantwoordelijkheid een
balletje te trappen, of gewoon gezellig samen te zitten in hun kamers, behangen met krantenpapier. Ergens
zijn pubers overal toch een beetje hetzelfde. Maar het is ongelooflijk hoe zelfstandig en verantwoordelijk ze
zijn voor hun eigen leven: wassen, vuur aansteken, eten maken, onkruid afdoen met de machete, zien dat je
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rondkomt de dingen waar ik nog veel van kan leren.

Hopelijk voelen wij ons, als westerlingen voor wie het gemakkelijk is om snel de tv-zender te verzetten met de
afstandsbediening, ook verantwoordelijk genoeg om onze ogen open te doen en projecten als deze, waar het
effect zo direct is (geen school is immers geen toekomst) een hart onder de riem te steken.
Linde Fransen

Succesvolle kerstactie medewerkers Hogeschool Utrecht: € 4770,Elk jaar kunnen zo’n 3000 medewerkers van de Hogeschool Utrecht aan het eind van het jaar kiezen voor
een kerstpakket of een kerstcadeau voor een andere bestemming. Een goede doelenlijst maakt deel uit van
de keuzemogelijkheden. Het betreft goede doelen van erkende stichtingen en andere organisaties waar
medewerkers zelf aantoonbaar actief bij zijn bertrokken. Twee bestuursleden van Howu-Howu, Lydia
Schröder en Lia Kronenburg, zijn werkzaam bij de HU. En uiteraard hebben zij onze stichting aangeboden
voor die lijst. In een tijd dat het aantal donaties en de bedragen zijn afgenomen, biedt deze kerstactie ons een
prachtige kans om Howu-Howu onder de aandacht te brengen en extra gelden voor onze kinderen te
verkrijgen.
Erg blij waren we met de goedkeuring van ons verzoek. Nog blijer waren we met het resultaat € 4770,- Een
enorm bedrag. Het bestuur heeft besloten om het gehele bedrag te reserveren voor het schoolgeld van 16
kinderen. Zij kunnen van dit bedrag voor €50,- per jaar, 6 jaar lang naar het voortgezet onderwijs. Op deze
manier kunnen zij een hun diploma halen en is hun kans op werk en een betere toekomst aanzienlijk
vergroot. In samenspraak met dorpelingen zijn de kinderen uitgekozen: 4 gemotiveerde kinderen op Siberut
en 12 op Nias. Dat is spannend, emotioneel en lastig. Er zijn veel kinderen die graag hun school willen
afmaken en een vak willen leren.
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Naast blije ouders en kinderen zijn er ook teleurgestelden.
Via onze contactpersonen - en bestuursleden - met de twee eilanden Herman Sationong (Siberut) en Bulölö
(Nias) zijn er afspraken gemaakt met de ouders van deze kinderen over de besteding van het geld en hun
eigen bijdrage daarin. De 16 kinderen zijn dit jaar begonnen hun voortgezette opleiding.
Bedankt medewerkers van de Hogeschool Utrecht!

Lia Kronenburg

Asrama Silugai Koat
De kinderen van de asrama samen met Anni, de toezichthouder.

Het eerste jaar dat de asrama, kosthuis, heeft gedraaid is goed verlopen. Gelukkig zijn er geen vervelende
dingen gebeurd, ondanks het feit dat er een grote groep pubers bij elkaar woont.
Wij, Herman en ik, proberen het geheel zo zelfstandig mogelijk te laten draaien, in die zin dat ze voor
bepaalde problemen zelf met oplossingen moeten komen aangezien het soms erg makkelijk is om onze hulp
te vragen en met name dan om geld te vragen. Een voorbeeld is het feit dat er een waterleidingnet is
aangelegd en wij watercontainers geplaatst hebben om water te verzamelen aan gezien dit waternet maar om
de dag loopt. Maar het zal niet Indonesië zijn als dit perfect zou functioneren, wat het dus ook niet doet.
Gelukkig hebben we bij elk huis een put laten graven, echter het water wat daar uitkomt is niet helder. Een
eenvoudige manier om dit helder te krijgen is de wand met cement besmeren, maar er is ook een traditionele
manier die net zo efficiënt is, namelijk het water gebruiken om je te wassen en je kleding en uit de bron niet
ver van de asrama vandaan drinkwater halen dat altijd eerst gekookt wordt.
We hebben wel voor de aanschaf van zaden om pepers te verbouwen gezorgd, we hopen hiermee dat ze
enigszins wat geld kunnen verdienen.
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Hieronder twee brieven die door de kinderen geschreven zijn.
Hieronder twee brieven die door de kinderen geschreven zijn.

vertaling
( Brief rechts)
Beste lezer,
Ik ben erg dankbaar dat ik in deze asrama mag
wonen. Ik hoop dat deze asrama zo blijft met schone
hygiënische omgeving en duidelijke regels . Deze
asrama maakt het mogelijk voor ouders met laag
inkomen om hun kinderen alsnog naar school te laten
gaan. Het is heel fijn dat de ouders hier welkom zijn
om eten te brengen.

(Brief links)
Beste lezer,
Ik ben heel erg blij met de huizen die door jullie
toedoen gebouwd zijn en dat ik hier mag wonen,
daardoor kan ik verder gaan met mijn school.
De regels die zijn opgesteld en waaraan wij ons
moeten houden geven ons een houvast hoe wij hier
moeten leven en dit is prettig omdat wij dan weten
waaraan wij ons moeten houden

Studenten Padang
Regelmatig krijgen wij ook verzoeken om bij te springen met de studie voor studenten in Padang, jammer
genoeg moeten we vaak nee verkopen, maar zo af en toe hebben we toch kunnen helpen. Zo ook bij
Ferdaus een jongen uit Sallappak, hij woont al geruime tijd in Padang, ook ten tijde van de grote aardbeving
2009. Hij heeft toen veel voor ons gedaan door de Mentawai studenten op te sporen en eten in te kopen en te
verdelen onder de studenten. Hij studeert bosbouw en is nu klaar met een beetje hulp van ons. Howu-howu
heeft zijn examen geld betaald, een €300,-.
Nu hij klaar is gaat hij terug naar Siberut en wil hij gaan werken als boswachter.
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Firdaus samen met zijn ouders, tijdens de diplomauitreiking.

STEUN HOWU-HOWU , UW DONATIE WORDT DIRECT BENUT!

Stichting Howu-Howu
Mereveldlaan 49
3454 CB de Meern
030-2730737

Girorekening: 76.53.180
Bankrekening: 40.85.13.497
e-mail: info@howu-howu.org
website: www.howu-howu.org
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