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Langs de projecten
met Mart en Anton

Voorwoord
Tweeënhalf jaar geleden nodigde Anton mij uit om samen met hem en zijn zus
Anneke de kleinschalige projecten te bezoeken van de familie van Deursen in
Indonesië. Ik was erg verguld met deze uitnodiging en kijk met veel plezier terug
op deze boeiende reis. Tevens ontving ik de uitnodiging om zitting te nemen in
het bestuur van de stichting “Kleinschalige projecten in Indonesië”. Als vrijwilliger
heb ik mij de afgelopen jaren ingezet om donaties te verwerven voor deze
stichting. Ik doe dit niet alleen met veel plezier, maar ik vind het ook zinvol om
een bijdrage te leveren aan deze vorm van ontwikkelingshulp.
Enkele maanden geleden vroeg Anton mij opnieuw om hem te vergezellen bij
een Indonesiëreis. Anneke kon helaas niet mee vanwege haar werkzaamheden.
“Wie zouden we in haar plaats kunnen uitnodigen?” vroeg Anton mij. Al snel
kwamen we beiden op dezelfde persoon: Mart Kremers, een collega van ons op
de Pabo. Ik belde Mart op en vroeg of hij zin had met ons mee te gaan. Evenals
ik toentertijd werd ook Mart overvallen met deze vraag en reageerde zeer
enthousiast. Wel vroeg hij i.v.m. persoonlijke omstandigheden een paar dagen
bedenktijd. Na een kleine week belde hij me op en deelde mee dat hij graag met
ons mee zou gaan. De tickets werden besteld en de voorbereidingen konden
beginnen.
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Al snel bleek dat het geen herhaling zou gaan worden van onze reis van
tweeënhalf jaar geleden. Toen bezochten we alleen de projecten op Java. Nu was
het ook de bedoeling om de projecten van zuster Agnes op Flores te bezoeken.
Ook Anton was nog nooit op Flores geweest.
Tijdens onze vorige reis hadden we zuster Agnes wel ontmoet in Yogyakarta
waar ze met ons over haar projecten gesproken had. Toen vertelde ze dat ze één
keer per jaar bij de projecten op bezoek ging. De rest van het jaar onderhield
ze de contacten met een aantal pastoors als contactpersoon op Flores, die de
projecten daar begeleiden. In zijn mailcontact met zuster Agnes vroeg Anton of
het mogelijk was dat we met haar mee zouden kunnen reizen om de verschillende
projecten op Flores te bezoeken. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat zuster
Agnes in februari of maart naar Flores zou gaan. Omdat die data voor ons echter
ongunstig uitkwamen heeft ze speciaal voor ons de data vervroegd naar januari,
zodat we met haar mee konden. Langs deze weg wil ik nu al vast mijn dank
uitspreken voor alles wat zuster Agnes voor ons gedaan heeft gedurende deze
reis.
Het grote verschil met onze reis van tweeënhalf jaar geleden is dat we nu met
alle groepsleden van de kleinschalige projecten persoonlijk kennis hebben kunnen
maken. Ook kunnen we met eigen ogen zien en beoordelen welke projecten op
dit moment het meest onze hulp nodig hebben.
Evenals vorige keer heb ik ook nu weer een dagboek bijgehouden van onze
belevenissen en ervaringen. Ik nodig u uit om samen met Anton en Mart met mij
mee te gaan “langs de projecten”.  
Peter van Hasselt

De vlucht naar Jakarta

Woensdag 18 januari 2012

Rond 15.30 uur worden Mart, Anton en ik met de auto opgehaald door Gerrit
Fronik. Even nog een kop koffie op het perron bij Starbucks. Om 17.00 uur
vertrekken we naar Schiphol. Ruim bijtijds zijn we aanwezig om onze koffers af te
leveren en in te checken.
Vertrek Schiphol om 20.50 uur.
Aankomst in Jakarta, na een tussenstop in Kuala Lumpur (Maleisië), op donderdag
19 januari om 18.10 uur (locale tijd). Totale reistijd: 15 uur en 20 minuten.

Aankomst in Jakarta

Donderdag 19 januari 2012

Met een taxi laten we ons vervoeren naar hotel Amaris in de Chinese wijk
Glodok, tegenover het huis van Maria Tjandra. Rond 20.00 uur betrekken we
onze kamers.
Om 21.00 uur (even oversteken en goed opletten op het verkeer!) brengen we
een bezoek aan Maria. Ze heeft voor ons de binnenlandse vluchten geregeld
naar Flores. Tevens heeft ze geld voor ons gewisseld voor de eerste week.
Als ‘miljonairs’ zijn we om 22.00 uur weer op onze kamers.

De vlucht naar Flores

Vrijdag 20 januari 2012

Vandaag staan we vroeg op, want om 8.30 uur vliegen we naar Denpasar (Bali).
Daar zullen we overstappen naar Maumere (Flores) en zuster Agnes ontmoeten,
die ons vier dagen zal begeleiden langs de projecten op Flores.
Even na 15.30 uur landen we op het vliegveld Maumere. Na een maaltijd
gebruikt te hebben rijden we om 17.00 uur naar het klooster van de zusters
Dominicanessen in Larantuka. Om 21.00 uur maken we kennis met de zusters,
die hier verblijven.
Om 22.00 uur vertrekken we naar ons ‘Sunrise resort’ in Larantuka met uitzicht
op zee. We worden ontvangen door de beheerder Ben. Onder het genot van ons
eerste pilsje Bintang proosten we op ons verblijf voor de komende vier dagen.
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Zaterdag 21 januari 2012

Op bezoek bij de fröbelschool
Vandaag zullen we, samen met zuster Agnes, een bezoek gaan brengen aan het
eerste project op het eiland Flores. Door een prachtige natuur rijden we met
het busje van het klooster langs verschillende kampongs op weg naar de fröbel-,
c.q. kleuterschool van zuster Bernardine op de kampong Riangpuho. Hoewel de
afstand van het klooster in Larantuka naar de kampong niet lang is – ik schat zo’n
35 kilometer – doen we er toch een dikke twee uur voor we er zijn. De weg
zit vol gaten, plassen en andere obstakels. We hobbelen met een gemiddelde
van 15 kilometer per uur door deze ongerepte natuur. Onderweg worden we
voortdurend begroet door inwoners van de desa en vrolijke kinderen. Het is
duidelijk te merken dat hier nooit toeristen komen. We voelen ons zeer welkom.
Bij de school aangekomen worden we ontvangen door drie kleuterleidsters.
Deze school is in 2000 o.a. gebouwd met geld van de kleinschalige projecten. In
zoverre memoreert Anton dat hij het jammer vindt dat zijn vader deze school
nooit heeft bezocht. Anton is vandaag de eerste van de familie van Deursen die
deze school bezoekt. Op deze school met vier klaslokalen ontvangen 45 kleuters
onderwijs.
Zuster Bernardine woont in een zeer sober onderkomen drie dagen van de week
op deze school. De andere dagen van de week woont ze in het klooster van de
Dominicanessen in Larantuka.

Deze morgen is ze helaas niet aanwezig, omdat ze een examen pastoraaltheologie
moet doen in Larantuka. Gelukkig hebben we haar gisteravond mogen ontmoeten
in het klooster.
De schoollokalen zijn inmiddels leeg, maar om de school heen waar de kinderen
spelen met eigengemaakte stokpaardjes willen ze graag op de foto.
Anton maakt van de gelegenheid gebruik om een meegebrachte envelop met
inhoud (€500) te overhandigen aan zuster Agnes. Het geld is bijeengebracht door
één van de donateurs bij gelegenheid van hun 30-jarig huwelijk. Het geld zal met
name gebruikt worden voor de aanschaf van leermiddelen en speelgoed voor
deze kinderen. Hierna brengen we een bezoek aan de pastoor van deze kampong.
Er wonen hier ongeveer 3400 mensen.
Een terzijde: (uit: “De groene gids” van Michelin, 2011)
“Ofschoon Indonesië door het aantal gelovigen het grootste moslimland van de
wereld is, is het geen Islamitische staat. Naast de islam is het christendom de tweede
godsdienst van de archipel. Verder treffen we het hindoeïsme aan (vooral op Bali) en het
boeddhisme (o.a. bij de vele Chinezen).
Flores is voor 85% katholiek. Van oorsprong is het een Portugese kolonie, die door de
missie van de paters Dominicanen gekerstend is. Opvallend hierbij is het gegeven dat de
katholieke eredienst sterk doordrongen is van animistische cultusgebruiken. Het succes
van het christendom is ongetwijfeld te verklaren door de verdraagzaamheid van de
missionarissen ten aanzien van de lokale tradities, die van streek tot streek verschillen,
maar de voorouderverering gemeen hebben, evenals het eerbetoon aan de aarde als
voedselbron”.
Op de terugweg naar ons resort in Larantuka brengen we ook nog een bezoek
bij zuster Christa in de kampong Waiklibang. Ook zuster Christa verblijft
hier, evenals zuster Bernardine, enkele dagen per week. Ze geeft hier lessen
handvaardigheid op een lagere en middelbare school.
Zuster Agnes heeft vanuit het klooster in Larantuka een volledige maaltijd
meegenomen, die we samen met de zusters verorberen. Ook brengen we nog
even een bezoek aan de katholieke kerk en de pastorie. Rond 15.00 uur zijn we
met de auto teruggehobbeld naar onze kamers.
Even tijd om te rusten. Om 18.00 uur worden we weer opgehaald om samen met
de zusters de maaltijd te gebruiken. De indruk van deze eerste dag op Flores is
voor ons alle drie nu al onvergetelijk.
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Zondag 22 januari 2012

Op bezoek bij het varkensproject

Vandaag gaan we met zuster Agnes op bezoek bij het zogenaamde
‘varkensproject’ in Larantuka.
We worden rond 10.30 uur ontvangen bij een gezin op hun veranda niet ver van
het klooster. Bernard, onze chauffeur, heeft als voorzitter van deze groep op
verzoek van zuster Agnes een vergadering belegd met de leden. Als we arriveren
zijn er al een aantal van hen aanwezig. Na een nadere kennismaking komen ook
de andere groepsleden op deze plek. Zuster Agnes opent de vergadering en stelt
ons voor. Vervolgens geeft ze ons uitleg over de bedoeling en werkwijze van de
groep.
De groep bestaat uit 9 personen, 7 mannen en 2 vrouwen. Het is de bedoeling
dat ieder gezin 1 varken krijgt. Door bevruchting krijgen ze biggetjes, waardoor
het project zich kan uitbreiden en meerdere gezinnen zich kunnen aansluiten bij
de groep. Op deze manier kunnen de groepsleden elkaar ondersteunen, vergelijk
het met een coöperatie.
De varkens worden uiteindelijk gefokt voor de consumptie en geroosterd bij
feesten als doopsel, bruiloften, 1e communie en Nieuwjaar. Het varkensproject
heeft niet alleen economische waarde, maar heeft ook heel duidelijk een
gemeenschapsvormende component.
Een probleem op dit moment is om met name in droge tijden aan voldoende
voedsel te komen voor de varkens. We beloven om contact op te nemen
met de tropische afdeling van de universiteit Wageningen om te bezien welke
mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld het inkuilen van gras.
De groep belooft ons een jaarverslag te sturen met hun bevindingen en resultaten
van het dit jaar.
Als de bijeenkomst is afgelopen bekijken we één van de onderkomens van
de varkens. Het valt ons op dat de varkens in hun hokken weinig tot geen
bewegingsvrijheid hebben. Het roept een associatie met ‘kistkalveren’ bij me op.
Varkens zouden m.i. meer moeten kunnen wroeten in de modder.
Ik ben echter geen veeteeltdeskundige. M.a.w. ik stel hierover maar geen vraag.
Hierna worden we door één van de mannen uitgenodigd om een tochtje te
maken met zijn boot in de straat van Flores, een uitloop van de Indische oceaan.
Met veel genoegen gaan we op deze uitnodiging in. Het is een afwisselend tochtje
langs de oevers met uitzicht op een prachtige natuur.

Na deze rondvaart gaan we – even verderop – naar het huis van Bernard, de
chauffeur van het klooster, om thee te drinken en zijn varkenshokken te bekijken.
Hier bevinden zich 17 varkens, die nog verdeeld moeten worden over de
verschillende deelnemers van dit project.
Hierna worden we teruggebracht naar ons resort voor de zondagmiddagpauze.
Om 16.30 uur zullen we weer worden opgehaald voor de mis in de kathedraal
van Larantuka om 17.00 uur
In een goed bezette kerk vieren we de eucharistie. De viering wordt ondersteund
door een enthousiast klinkend koor. Hierna is er natuurlijk weer een heerlijke
maaltijd bij de zusters in het klooster. Ook vandaag kunnen we weer terugkijken
op een dag vol nieuwe ervaringen en ontmoetingen met een gastvrije bevolking.
Kenmerkend hierbij is de vriendelijke en open houding van deze mensen met een
optimistische levensvisie. Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de
volksaard, maar Anton herkent hier veel van zijn jeugd in Cimahi. Java is anno-nu
veel meer verstedelijkt. In Flores is de tijd a.h.w. stil blijven staan (in positieve
zin!) en heeft nog steeds een wat dorpser karakter volgens zuster Agnes.
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met de winst die ze maakten hebben ze de zaak uitgebreid. Vandaag laten de
groepen vol trots hun kiosken zien die ze hebben kunnen laten bouwen. Hierin
bieden ze allerlei levensmiddelen te koop aan voor de bewoners van de kampong.
Met de gemaakte winst hebben ze de afgelopen jaren het assortiment steeds
meer kunnen uitbreiden. Aan het einde van ons bezoek vraagt Anton aan de
leidster van een van de projecten welke droom ze nog heeft. Haar antwoord
luidt: ‘als ik dood ben hoop ik dat ons winkeltje er nog is’.
In al zijn eenvoud past dit antwoord helemaal bij deze vrouw: niet hoogdravend,
maar nuchter en reëel. Het waren beide ontroerende ontmoetingen met deze
vrouwen. Niet alleen waren ze heel dankbaar voor de giften van de kleinschalige
projecten, maar ze waren zeer geëmotioneerd dat we helemaal uit het verre
Nederland bij hun op bezoek waren gekomen om hen te ontmoeten. Aan het
eind spreken beide groepen de wens uit, dat de logistiek m.b.t. het vervoer van de
koopwaar naar de kampongs wel verbeterd moet worden. Nu blijven de vrouwen
nog te veel afhankelijk van lifters die ze met hun spullen mee willen nemen.

Dinsdag 24 januari 2012

Een ontmoeting met de vissers
Maandag 23 januari 2012

Op bezoek bij de winkelprojecten

Vandaag bezoeken de ‘winkelprojecten’ van zuster Agnes. Vanmorgen brengen we
een bezoek bij het winkelproject van vrouwen op de kampong Lato en vanmiddag
gaan we naar de kampong Lewotobi, beiden op Flores.
In ons verslag van de vorige reis in oktober 2009 schreven we hier reeds
over n.a.v. een gesprek dat we toen hadden met zuster Agnes in Yogyakarta.
Een belangrijk uitgangspunt van zuster Agnes bij de verdeling van gelden is het
adagium van Maria Montessori: ‘leer mij het zelf te doen’, zodat – voeg ik er aan
toe – we onafhankelijk worden van uw giften. De projecten zijn te vergelijken met
de zogenaamde microkredieten van prinses Maxima.
Met eigen ogen kunnen we vandaag dit uitgangspunt om onafhankelijk van giften
te worden aanschouwen. Enkele jaren geleden zijn deze groepen van vrouwen
gestart met een beginkapitaaltje om een winkeltje voor levensmiddelen te
beginnen op hun kampongs. Met dit startkapitaal hebben ze inkopen gedaan en
10

Het bezoek aan het laatste project dat zuster Agnes op Flores voor ons heeft
georganiseerd is een ontmoeting met de vissers. De bijeenkomst vindt plaats
op een strandje vlakbij het klooster in Larantuka. De vissers wonen in een
kampong in het uiterste westen van Flores, zo’n drie uren varen met de boot
naar Larantuka. Met twee boten zijn ze gisteren vertrokken naar deze plek en
ze hebben vannacht geslapen in hun boot. Zuster Agnes heeft een groot zeil
meegenomen, waarop we in een grote kring kunnen zitten. Ook heeft ze voor
iedereen een lunchpakket laten inpakken.
We maken kennis met 20 vissers en de pastoor van hun kampong, die als
contactpersoon fungeert voor zuster Agnes. De vissers zijn onderverdeeld in drie
groepen: de groep Lucia bestaande uit 5 personen, de groep Agnes, eveneens
bestaande uit 5 personen en de groep Petrus, die 10 personen telt. Nadat zuster
Agnes ons heeft voorgesteld krijgen de vissers het woord om hun wensen
kenbaar te maken. Ze vragen om een bepaald soort visnetten, waarmee ze
professioneler kunnen vissen.
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Ze opteren met name voor de vishuizen, die hun visopbrengsten duidelijk
zouden kunnen verbeteren. We beloven hen nadrukkelijk dat we hun wensen
op de eerstkomende vergadering van onze stichting zullen bespreken. Dankbaar
nemen ze afscheid en vertrekken tegen de middag met hun boten naar hun
kampong. ’s Middags rijden we in volle vaart (onverantwoord hard!) van
Larantuka naar Maumere. Hier zullen we één nacht verblijven in een keurig
hotel. Morgenochtend zal zuster Agnes ons hier ophalen om gezamenlijk naar
Yogyakarta te vliegen.

Woensdag 25 januari 2012

Een reisdagje naar Yogyakarta

Ook is één van de motoren van hun boten kapot, die vervangen moet worden
door een nieuwe.
Ook zouden ze graag een zogenaamd vishuis willen hebben, waarmee hun
visvangsten verbeterd zouden kunnen worden. De vissers vertellen ons dat een
vishuis is gemaakt van bamboe en in het water drijft. De vissen zwemmen erin,
maar kunnen er niet meer uit. Het levert niet alleen meer vissen op, maar het
is ook een hele milieuvriendelijke manier van vissen vangen. Met netten moet
je zoeken naar vis. Met deze manier van vissen is dat niet nodig. Ze vertellen
verder dat ze hun vis verkopen op de markten in hun buurt. Met de verworven
inkomsten kunnen hun kinderen onderwijs volgen.
In 1998 is dit project door zuster Agnes gestart. Economisch heeft het project
al behoorlijk wat opgeleverd voor hen. Ze hebben nu boten en netten. Ook
kunnen ze met hun boten zich nu beter verplaatsen, waardoor ze een veel minder
geïsoleerd bestaan leiden. De boten zijn tevens een belangrijk transportmiddel
geworden. Door dit vervoer hebben de kinderen nu ook de mogelijkheid om naar
scholen te gaan. Kortom: de sociale structuur op hun kampong is door dit project
duidelijk sterker geworden. Ze begrijpen dat niet aan al hun wensen tegelijkertijd
voldaan kan worden.
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Met drie binnenlandse vluchten vliegen we vandaag van Flores naar Yogyakarta
(midden Java).
Eerst vliegen we van Maumere naar Denpasar (Bali). Onderweg vliegt de
piloot twee extra rondjes over de kratermeren De Kelimutu. Een prachtig
natuurverschijnsel met meren in verschillende kleuren. Nog net op tijd arriveren
we in Denpasar om daar over te stappen op het vliegtuig naar Surabaya.
Hier hebben we wat meer tijd. Tenslotte checken we in in het vliegtuig met
bestemming Yogyakarta. Hier nemen we voorlopig afscheid van zuster Agnes.
Zondag a.s. zullen we haar opnieuw ontmoeten in Purwokerto voor onze
bijeenkomst met de becakrijders aldaar.
In Yogyakarta arriveren we rond 16.00 uur. We worden opgehaald van het
vliegveld door Fafa met haar zoon Fabian. We verblijven hier 4 nachten in het
vertrouwde Losmen (logement) Bladok, waar Anton als een bekende gast wordt
begroet. Het voordeel van dit hotel is tevens dat het vrij centraal gelegen is in
het centrum van Yogyakarta in een zijstraat van de drukke en levendige Jalan
Malioboro.
’s Avonds worden we opgehaald door Frans, Fafa en Fabian om samen met hen te
eten in een origineel Chinees restaurant. Na het eten brengen we nog even een
bezoek aan een van de grootste malls van Yogyakarta. Opnieuw valt me op hoe
groot hier het verschil is tussen rijkdom en armoede.
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Donderdag 26 januari 2012

Op bezoek bij broeder Kirjo en
broeder Sarju

Realino is een stichting die in 1960 is opgericht door de Jezuïten. Hier verblijven
14 jongens in de leeftijd van 14-18 jaar om een beroepsopleiding te volgen:
metaal- en houtbewerking. Ze komen uit kampongs hier uit de buurt. Hun ouders
ontbreekt het echter aan geld om hen een opleiding te laten volgen. De jongens
verblijven hier 3 jaar intern. Het belangrijkste criterium om te worden
aangenomen is hun motivatie om een vak te willen leren. De ouders geven,
afhankelijk van hun inkomen, een vrijwillige bijdrage voor hun verblijf en studie.
Na ontvangst door de broeders krijgen we een rondleiding door de werkplaatsen
en de verblijfplaatsen van de jongens. Het ziet er sober uit, maar maakt een
verzorgde indruk. Ook is op het terrein nog een gezondheidscentrum aanwezig.
Aan de hand van een powerpointpresentatie krijgen van broeder Sarju, die het
Engels uitstekend beheerst, een uitleg over hun uitbreidingsplannen. Ze willen
achter op hun terrein een nieuw onderkomen laten bouwen voor ongeveer
24 jongens. We kijken zeker heel welwillend tegen deze uitbreiding aan, maar
moeten – helaas – mededelen dat dit soort budgetten niet passen binnen de
doelstelling van onze kleinschalige projecten. Wel kunnen we hen een adres
geven van een Nederlandse stichting, gevestigd in Hong Kong, die voor dit
soort projecten gelden beschikbaar stelt. Ze zouden daar een aanvraag kunnen
indienen. Ook geven we aan dat we op de volgende vergadering van onze stichting
zullen bespreken een bijdrage over te maken voor de scholing van deze leerlingen.
’s Middags worden we door broeder Sarju uitgenodigd om met hem mee te
gaan naar één van de families van de jongens op hun kampong. Aangekomen
op de kampong valt me op dat aan de huizen en de inrichting te zien is dat de
bewoners zich hier in wat betere omstandigheden bevinden dan de bewoners van
de kampongs die we op Flores bezochten. Aan alles is te merken dat we bij de
familie die we bezoeken meer dan welkom zijn. Anders gezegd: ons bezoek wordt
zeer op prijs gesteld. Na de thee met ongepelde pinda’s maken we een wandeling
over de kampong en bewonderen hier een hindoeïstische tempel. Even verderop
worden we uitgenodigd door een andere familie die met bamboe prachtige
hoofddeksels vervaardigd: degelijk handwerk. Hier krijgen we echte klappermelk,
die we met een rietje rechtstreeks uit de kokosnoot opzuigen. Wat me opvalt is
de hechte familieband: van jong tot oud is iedereen betrokken op elkaar.
14

Tenslotte brengen we nog een bezoek aan één van de landerijen met rijstvelden
en peperplanten.
Op de weg terug door een prachtig landschap met afwisselende vegetatie biedt
broeder Sarju Mart en mij aan om ons morgen een dagje te vergezellen naar de
Borobudur en de Prambanan. We zijn uiteraard zeer verguld met dit aanbod.
M.a.w. morgen pauzeren we gedurende deze rondreis langs de projecten even
met een toeristisch dagje.

Een toeristisch dagje

Vrijdag 27 januari 2012

Vandaag scheiden zich onze wegen. Anton heeft een onderhoud met Tarcisius
Sarkim, de vice-rector voor internationalisering van de universiteit Sanata
Dharma in Yogyakarta i.v.m. een reis die hij in oktober a.s (herfstvakantie) wil
organiseren voor de collega’s van Pabo Groenewoud.
Mart en ik zullen vandaag met broeder Sarju de twee wereldwonderen gaan
bezoeken in de buurt van Yogyakarta: de boeddhistische tempel de Borobudur en
de hindoeïstische tempel de Prambanan.
15

Voor Mart is het de eerste keer, voor mij de tweede keer. Twee jaar geleden ging
ik hier heen samen met Louis en Marja. Opnieuw ben ik onder de indruk van de
verbijsterende schoonheid van deze bouwwerken. Het is opvallend rustig en ook
het weer werkt uitstekend mee (i.t.t. twee jaar geleden toen het ’s middags de
hele middag pijpenstelen regende). Nu blijft het de hele dag droog.
Op de terugweg naar Yogyakarta bezoeken we ook nog een andere hindoeïstische
tempel. Ook stoppen we bij een brug om de gevolgen te zien na de rampzalige
uitbarsting van de vulkaan Merapi in 2006. Rond 16.00 u zijn we terug bij ons
losmen Bladok. ’s Avonds na een etentje op de kampong met Frans, Fafa en
Fabian worden we uitgenodigd om een bezoek te brengen bij een beroemde
Chinese schilder, een vriend van Frans. We zijn niet alleen onder de indruk van
deze vieve 75-jarige man, maar we ontvangen (met handtekening) alle drie ook
nog een prachtig boek met afdrukken van zijn schilderijen, die tentoongesteld
waren in Beijing in China. We werden er stil van (en dat is ook de bedoeling
van zijn schilderijen!). We zijn er enigszins verlegen mee en denken tevens aan
de inhoud van onze koffers. Het was kortom een dag die doordesemd was van
cultuur en een verrassende ontmoeting met deze Chinese schilder.

Zaterdag 28 januari 2012

De laatste dag in Yogyakarta
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Vanmorgen rijden we met een traveller van Yogyakarta naar Purwokerto
(vergelijk een traveller met een buurtbusje, hij komt je ophalen en afzetten bij een
afgesproken adres). De weg naar Puworkerto is zeer bezienswaardig: ze slingert
langs rijstvelden, koffie- en theeplantages, palmen en nog veel meer groen. De
rit beslaat ongeveer 200 kilometer en na vier uur, met onderweg een pauze om
wat te eten, zijn we rond 13.00 uur op onze plaats van bestemming. We zullen
drie nachten verblijven in hotel Wisata Niaga. Hierna gaan we met drie becaks
naar het klooster van de zusters Dominicanessen. Inmiddels is daar ook zuster
Agnes gearriveerd. Samen met haar zullen we vanmiddag de groep becakrijders
ontmoeten. Ook dit project, opgezet door zuster Agnes, is eveneens gebaseerd
op het idee van een microkrediet. De groep bestaat inmiddels uit 24 becakrijders.
Ieder van hen legde een bepaald bedrag per week van hun verdiensten opzij.
Wanneer ze op die manier de helft van de kosten van een becak gespaard hebben
krijgen ze van zuster Agnes (van de donatiegelden) de andere helft van de kosten
om zelf een becak aan te kunnen schaffen. Eén voor één druppelen ze binnen.
De bijeenkomst begint om 15.00 uur. De groep telt op dit moment 24 leden.
Van hen zijn er vanmiddag 21 aanwezig.
Na de opening door zuster Agnes zingen ze samen hun groepslied.

Samenbinden
Laat ons als vrienden samenkomen
om elkaar te begrijpen.
We zijn hier verenigd
om elkaar te helpen
en broederschap te delen,
eerlijk en loyaal, zodat we
samen als een familie zullen zijn.
We zijn wezens van de schepping.
Laat ons God, de almachtige,niet vergeten.
Laten we iedere dag vragen om Gods zegen,
zodat het ons goed zal gaan.
17

(vertaald met google uit het Bahasa Indonesia)

Het is vandaag een rustige dag. ’s Morgens maken we afscheidswandeling via de
Jalan Malioboro naar het Vredenburg in het oude centrum van de stad.
’s Middags brengen we met Frans en Fabian een bezoek aan Tembi Rumah Budaya,
een soort cultureel centrum even buiten Yogja. Na een lunch in het restaurant
bekijken we de verschillende zalen waar Javaanse kunst tentoongesteld is. Een
pianist speelt in één van de zalen etudes van Chopin. Het geeft het bezoek een
serene rust.
Mart krijgt uitvoerig de gelegenheid om een schets te maken van een Javaans
rijstveld.
Hierna brengen we onze laatste avond door in Yogyakarta om onder het genot
van een Bintang terug te kijken op een paar geslaagde dagen in deze levendige
stad met gastvrije mensen. Met name dank aan Fafa, Frans, Fabian en de broeders
Kirjo en Sarju. Morgen beginnen we met onze terugreis. Hiervoor hebben we een
week de tijd.

Een ontmoeting
met de becakrijders

Zondag 29 januari 2012

Het geeft al meteen de indruk dat we hier te maken hebben met een hechte en
coöperatieve groep.
We worden, zoals gebruikelijk, door zuster Agnes voorgesteld aan de leden
van de groep en krijgen de gelegenheid om vragen aan hen te stellen. Over het
algemeen zijn ze tevreden over de ontwikkeling van hun project. Eén maal per
maand komen ze bij elkaar om hun ervaringen uit te wisselen. Ze ondervinden
wel steeds meer concurrentie van vooral jongeren, die de laatste jaren
brommertjes hebben aangeschaft. Toch zien ze nog wel toekomst voor hun
vorm van vervoer, met name voor kinderen en ouderen. Eén van hun wensen is
om een depot op te zetten, waar ze onderdelen kunnen verkopen en reparaties
kunnen verrichten. De bijeenkomst wordt afgesloten met opnieuw het zingen
van hun groepslied. Vervolgens ontvangen ze van zuster Agnes een pakketje met
etenswaren en natuurlijk moet er voor ons een groepsfoto gemaakt worden.

Maandag 30 januari 2012

Op familiebezoek in Purwokerto

Anton is geboren in Cimahi en heeft de eerste tien jaren van zijn leven hier
doorgebracht.
Hij heeft niet alleen nog familieleden hier wonen, maar met name door de
contacten van zijn moeder en de zus van zijn vader, zuster Rosa, met de zusters
Dominicanessen is er ook een hele vriendenkring ontstaan.
Vandaag en morgen staan vooral in het teken van het bezoeken van familieleden
en vrienden.
We worden vanmorgen met de auto opgehaald door Fafa en haar moeder
tante Lily, inmiddels 83 jaar (Fafa is vanwege een bruiloft een paar dagen vanuit
Yogyakarta op bezoek bij haar moeder hier in Purwokerto). Ook zwager Rizad
en een verzorgster van tante Lily reizen mee.
We gaan eerst op bezoek bij toko Roen, een brood- en banketbakkerszaak, waar
we familieleden van tante Lily begroeten. Hierna gaan we op weg naar Baturaden,
een natuurgebied in de buurt van Purwokerto. Met tante Lily in ons gezelschap
weten we dat we na wat sightseeing uitvoerig zullen gaan lunchen. Hierna rijden
we terug naar ons hotel.
’s Middags worden we opgehaald door Rizad met zijn vrouw. Met hen brengen
we een bezoek aan een batikfabriekje met batikwinkel in Banyumas. Vlakbij de
fabriek bezoeken we een boeddhistische tempel met een overdaad aan kaarsen
en wierookstokjes. Uiteraard wordt de dag weer afgesloten met een uitgebreide
maaltijd.

Dinsdag 31 januari 2012

De laatste dag in Purwokerto
Mart is vandaag jarig. Hij wordt 57 jaar. Natuurlijk staan we bij ons ontbijt hier
even bij stil (en zingen zachtjes hem toe). Vandaag zal Ronnie, een neef van
Anton, ons begeleiden bij een toeristisch dagje Purwokerto. Vanavond zijn we
uitgenodigd bij de andere neef van Anton, Egin, zijn gezin, Ronnie en zijn moeder
tante Margaretha.
Rond 9.30 uur arriveert Ronnie met een auto met chauffeur om ons op te halen
bij ons hotel.
Ons eerste doel deze morgen is een bezoek te brengen aan de begraafplaats.
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Hier liggen de oma en een oom van Anton begraven. Volgens een traditioneel
Javaanse gewoonte worden er door Anton als eerbetoon aan de overledenen
rozenblaadjes gestrooid op de graven. We staan even stil bij dit moment.
Hierna vervolgen we onze weg, evenals gisteren, naar het toeristische oord
van Baturaden. Twee jaar geleden maakte ik hier samen met Anton en Anneke
een prachtige wandeling naar de 7 bronnen, een bijzonder natuurverschijnsel
met stromende warmwaterbronnen. Ook al is het de tweede keer dat ik deze
wandeling maak, het blijft fascinerend en bijzonder. Wel merk ik, dat ik toch wat
meer aan mijn conditie moet gaan doen.
Uiteraard is het dan weer tijd om te lunchen. Als verrassing krijgt Mart
gedurende deze maaltijd een echte verjaardagsaubade met muziek en twee glazen
vruchtensap. Mart voelt zich nu echt helemaal jarig. Hierna vertrekken we weer
naar ons hotel.
Om 17.00 uur zullen we worden opgehaald om te gast te zijn bij het gezin van
Egin. Als we binnenkomen worden we begroet door tante Margaretha, Asti, de
vrouw van Egin, zijn zoon Age en zijn dochter Esa. Met name de aanwezigheid van
Esa (op vakantie) is voor ons een bijzonder aangename verrassing. Esa zit nu in
het derde jaar van haar bachelor Engels op de universiteit van Jakarta. Ondanks
haar blindheid gaat het erg goed met haar studie. In vergelijking met de vorige
keer toen we haar bezochten in Jakarta op haar studentenkamer spreekt ze nu
veel beter Engels en is ze van meisje vrouw geworden (inmiddels 22 jaar). Anton
spreekt uitvoerig met haar over haar toekomstmogelijkheden. Evenals vorige
keer heeft Asti weer een voortreffelijke Indonesische rijsttafel voor ons bereid.
Kortom: een heerlijke avond na een ontspannen dagje.
Morgen om 7.00 uur staat de traveller voor ons hotel om ons te vervoeren naar
een van onze laatste bestemmingen van deze reis: Cimahi, de geboorteplaats van
Anton.

onderweg. Na dit oponthoud arriveerde de traveller om 9.00 uur bij ons hotel.
Rond 12.30 uur was er een pauze om onze meegekregen lunch van Lily te
verorberen.
Doordat onze medepassagiers eerst werden afgezet bij hun adressen in Bandung
kregen we een gratis sightseeingritje door een druk Bandung, waardoor onze rit
2 uur extra duurde.
Tegen zessen kwamen we aan bij het klooster van de zusters Dominicanessen
in Cimahi waar we hartelijk werden ontvangen door zuster Edmunda, een
Nederlandse zusters van inmiddels 86 jaar, die nu de oudste zuster is van de orde
in Indonesië.
Even later werden we uitbundig begroet door de andere zusters, waarbij weer
opnieuw opviel hoe lief zuster Immaculata (een zus van tante Lily) het ons naar de
zin wilde maken.
We overnachten vannacht hier in het klooster. Mart en ik verblijven in de twee
gastenkamers en Anton treedt voor 2 dagen in bij de zusters en mag in een
kloostercel slapen.

Op bezoek in Cimahi

Donderdag 2 februari 2012

Vandaag hebben we een lange reisdag voor de boeg. We verplaatsen ons van
Purwokerto naar Cimahi. Hoewel de traveller was afgesproken om 7.00 uur
arriveerde hij pas twee uur later bij ons hotel. Via een sms-je naar Fafa en contact
met Rizah bleek er duidelijk sprake te zijn van communicatieproblemen. Tante
Lily had, zoals gebruikelijk, weer lunchpakketten laten bezorgen bij ons hotel voor

’s Morgens hebben we, zoals afgesproken, eerst een uitvoerig gesprek met zuster
Edmunda.
Ze spreekt haar zorgen uit over de continuïteit van haar adoptieproject van
ongeveer 250 kinderen.
Ze doelt hierbij niet alleen over haar opvolging, maar ook geeft ze inzicht in
de kosten per kind (van € 18 per maand) die niet meer toereikend zijn voor
schoolgeld, medicijnen en vervoerkosten naar school. Een kind is gemiddeld
12 jaar aangewezen op dit jaarlijkse budget (6 jaar lager onderwijs en 6 jaar
voortgezet onderwijs). Hoewel ze ook van anderen donaties ontvangt geeft ze
aan dat door de verhoging van de kosten van levensonderhoud op dit moment het
adoptiebedrag per kind niet meer toereikend is om alle kosten te kunnen betalen.
Concreet stelt Edmunda voor om de bijdrage met € 7 te verhogen tot € 18 + € 7
= € 25 per kind per maand. Anton belooft om op de eerstkomende vergadering
van onze stichting deze hulpvraag op de agenda te plaatsen en contact op te
nemen met de andere donateurs die zuster Edmunda ondersteunen. ’s Middags
brengen we, evenals tweeënhalf jaar geleden, een bezoek aan het bejaardenhuis
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Woensdag 1 februari 2012

Bestemming Cimahi

’s Middags bezoeken we de stad Bandung.
Een terzijde (uit: “De groene gids” van Michelin, 2011)
“Bandung ligt in een groot en breed inzinkingsdal van een vroeger meer. Het klimaat
is er bijzonder prettig. Na een aanzienlijke uitbreiding is Bandung een moderne en
bedrijvige metropool geworden, demografisch gezien de vierde stad van Indonesië.
Bandung wordt vaak beschouwd als het nationale visitekaartje van wetenschap en
technologie. Deze hoofdplaats van west Java wil naast centrum van het zeer Islamitische
Sunda-land ook middelpunt zijn van verrassend veelzijdige en levendige culturen
(o.a. dans, wajangpoppen, mystieke rituelen en muziek). En dan hebben we het nog
niet eens over de heldhaftige bokkengevechten. Hoewel de stad tot de drie parels van
art-decoarchitectuur in de tropen behoort wint de wonderbaarlijk mooi gebleven natuur
in de nabijheid het van de bouwkunst”.
Als we ’s middags een wandeling maken door het oude centrum van Bandung valt
ons op dat de mooie witte gebouwen van weleer enigszins aan het verloederen
zijn. Wel merken we op dat door de parken, de vele bomen in de stad en het
wat koelere klimaat het in de koloniale tijd een aantrekkelijke stad geweest moet
zijn voor de Nederlanders. Na een kop koffie genomen te hebben in de lounge
van het beroemde Savoy Homann hotel laten we ons weer terugrijden richting
klooster.
Aan het einde van onze rit rijden we nog even door de straat van Cimahi
waar Anton en zijn familie hebben gewoond en gespeeld. We stoppen bij hun
voormalige woning. Anton mijmert weg in nostalgie.

Vrijdag 3 februari 2012

Terug naar Jakarta
van de opa’s (9) en oma’s (30), genaamd Panti Werdha Karitas. De bewoners
krijgen zo te zien een prima verzorging hier.
De directrice, zuster Mariana, laat ons zien dat er o.a. met gelden van de
kleinschalige projecten dit jaar een extra kamer is ingericht voor de zieken.
Hierna brengen we samen met zuster Edmunda nog een bezoek aan het Ereveld
Leuwigajah, waar meer dan 5000 gesneuvelden liggen begraven uit de oorlog van
1942-1945. Het is een indrukwekkend gezicht om de vele Nederlandse namen van
soldaten hier te lezen.

Vandaag leggen we de laatste kilometers af richting Schiphol. Gedurende
tweeënhalve week hebben we met busjes en taxi’s vele kilometers afgelegd in
Flores en Midden- en West Java. Het aantal chauffeurs dat ons heeft gereden heb
ik niet precies bij kunnen houden, maar het zijn er zeker meer dan 10 geweest.
Ook het aantal kilometers loopt in de honderd-, c.q. misschien wel duizendtallen.
M.a.w. we hebben zeker niet ‘stil’ gezeten.
Rond 7.00 uur worden we vanuit het klooster door een hele delegatie zusters
uitgezwaaid.
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Voor onderweg hebben we weer verschillende zakjes en dozen meegekregen
met allerhande etenswaren en flesjes water. De zusters hebben voor ons ook
weer een taxi met chauffeur geregeld. Onderweg naar Jakarta zullen we nog een
tussenstop maken in Sumedang, waar tante Dora woont.
Ze is toentertijd als jongvolwassene het kindermeisje geweest bij de familie van
Deursen in Cimahi en heeft mede een bijdrage geleverd aan de opvoeding van
Anton. In een e-mail naar Anton heeft ze aangegeven graag Anton nog eens
te ontmoeten. Inmiddels is tante Dora 81 jaar. Na vele jaren met haar man in
Hengelo te hebben gewoond is ze, na de dood van haar Nederlandse man, in 2011
weer teruggekeerd naar haar geboorteland om daar haar laatste jaren door te
brengen.
Hoewel de afstand naar haar woonplaats niet lang is duurt de rit toch nog twee
uur i.v.m. een vrij filegevoelige weg. Als we haar begroeten is de leeftijd niet
aan haar af te zien, want als een jonge hinde springt ze op Anton af. Het is een
emotioneel weerzien na zo vele jaren.
Met een fotoboek en vele herinneringen en anekdotes wordt het gezamenlijk
leven van de familie van Deursen in Java weer tot leven gebracht. Ook wil ze met
een korte wandeling ons de prachtige omgeving van de desa laten zien. Mooi
genoeg voor Mart om nog even een schets te maken.
Natuurlijk kunnen we niet vertrekken zonder een uitgebreide Sundanese maaltijd.
Het is een bezoek dat helemaal past in de onverwachte en gastvrije ontmoetingen
van deze reis. Tot slot rijden we naar het graf van haar adoptie-ouders aan de
rand van de kampong.
n.b. Anton vertelt hierbij nog een mooie anekdote. Tante Dora heeft ooit de
beenderen en de schedels op de begraafplaats in Cimahi zelf (illegaal uiteraard)
opgegraven om ze hier opnieuw, dichtbij haar, opnieuw te begraven.
Rond 12.00 uur vervolgen we onze reis naar Jakarta, waar we onze twee laatste
kleinschalige projecten zullen bezoeken: het weeshuis Pondak si Boncel en de
straatkinderen van zuster Alexa.
Rond 17.00 uur arriveren we in het weeshuis en worden daar uitbundig begroet
door verschillende groepen kinderen. Aan alles is te merken, dat de kinderen
deze bezoeken wel gewend zijn. Er verblijven op dit moment hier 93 kinderen in
de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Het was tweeënhalf jaar geleden ons eerste bezoek
aan de projecten. Nu is het één van onze laatste bezoeken. Ook hier ontmoeten
we de zusters Dominicanessen. De toenmalige directrice, zuster Imelda, is
verplaatst naar een ander klooster. We maken kennis met de nieuwe directrice,
zuster Philomena.
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Met een busje van de zusters vertrekken we rond 20.00 uur naar ons hotel,
hetzelfde hotel als op de heenreis, in de wijk Gladok. Morgen zullen we een
bezoek brengen aan ons laatste project van deze reis: de straatkinderen van
zuster Alexa.

Zaterdag 4 februari 2012

Op bezoek bij de straatkinderen
van zuster Alexa

Gisteren heeft Anton al contact gehad met één van de begeleiders van de
straatkinderen van zuster Alexa. Helaas is ze zelf niet aanwezig i.v.m. een
bijeenkomst In Yogyakarta. Wel zijn we van harte uitgenodigd om vandaag hen te
komen bezoeken.
We worden rond 10.00 uur hartelijk ontvangen door twee stafleden van het
tehuis. Eén van hen, Muhammad een oud pupil die uitstekend Engels spreekt, leidt
ons rond en we kunnen zien dat de uitbouw, waar ze tweeënhalf jaar geleden mee
bezig waren inmiddels is voltooid. Vervolgens laat Muhammad ons wat er met de
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donatie van € 1000 in 2011 van de kleinschalige projecten gedaan is.
Het geld is gebruikt voor het inrichten van een studieruimte voor de leerlingen.
Met eigen ogen kunnen we zien dat het geld op deze manier goed besteed is.
Ook dit laatste bezoek aan de kleinschalige projecten geeft ons opnieuw
inspiratie om ons ook de komende jaren te blijven inzetten om gelden te
verwerven voor de projecten.
Na dit bezoek laten we ons weer vervoeren naar de wijk Glodok om samen
met Maria weer te gaan genieten van een maaltijd in één van de vele Chinese
restaurants in deze wijk. Vervolgens lopen we als een soort afscheidswandeling
nog even door het oude Batavia met zijn haven. Ook hier is veel van de Hollandse
allure van voorheen letterlijk en figuurlijk aan het afbladderen.
Met een taxi gaan we terug naar ons hotel. In hotel Mercure, gelegen naast
ons eigen hotel, printen we onze boardingspasses uit en drinken er nog een
afscheidsborrel.

Zondag 5 februari 2012

Terug naar Nederland
Ons vliegtuig vertrekt pas in de avond. M.a.w. we kunnen deze laatste dag in
Jakarta op een relaxte manier doorbrengen. ’s Morgens lopen we samen met
Maria door een smal straatje in de wijk Glodok waar we de boeddhistische
tempel Dharma Jaya Bakti zullen gaan bezoeken. Op weg daarheen komen we
langs allerlei kleine winkeltjes en kraampjes vol groenten, vruchten, vis, kippen,
kikkerbilletjes en andere etenswaren. In het straatje stroomt ook een open riool.
M.a.w. onze keuringsdienst van waren zou hier vele overuren kunnen maken.
Als we de tempel bezoeken komt ons de geur van wierookstaafjes al van verre
tegemoet. Ook nu is het weer een fascinerend gezicht hoe de gelovigen hier op
een actieve manier hun geloof beleven. Het is vandaag extra druk vanwege het
Chinese Nieuwjaar.
Nadat we ons vervolgens hebben laten uitchecken in ons hotel lopen we naar de
overkant naar het huis van Maria om daar te wachten op onze taxi die ons zal
vervoeren naar de luchthaven Soekarno-Hatta. Maandag 6 februari zetten we om
7.00 uur weer voet op Nederlandse bodem. Na een dikke tweeënhalve week met
temperaturen rond de dertig graden belanden we al snel in de onzekerheid of de
Elfstedentocht dit jaar wel of niet zal doorgaan.
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Nawoord
Wat mij het meest van deze reis zal bijblijven zijn de ontmoetingen die we gehad
hebben met de groepsleden van de verschillende projecten. Vooral de projecten
op het eiland Flores hebben een diepe indruk bij me achter gelaten.
Ook nu weer wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de zusters
Dominicanessen die deze projecten begeleiden. Dit keer wil ik echter één
persoon speciaal noemen en bedanken, namelijk zuster Agnes. Zij heeft er
niet alleen voor gezorgd dat we nu alle mensen van de stichting “Kleinschalige
projecten in Indonesië” hebben kunnen ontmoeten, maar ik wil tevens mijn
bewondering uitspreken voor deze vrouw. Bij ons bezoek in oktober 2009 heb ik
zuster Agnes voor het eerst ontmoet in het klooster in Yogyakarta. Ze vertelde
toen over haar projecten op Flores en Java. In 2009 gaf ik in mijn dagboek al
aan zuster Agnes een bijzondere charismatische vrouw te vinden. Ik heb zuster
Agnes tijdens deze reis bij onze bezoeken aan de projecten opnieuw leren
kennen als een wijze en verstandige vrouw. Ze is gedurende 18 jaren moederoverste geweest van alle 14 Dominicanessenkloosters in Indonesië en heeft ooit
natuurkunde gestudeerd. Ze spreekt voortreffelijk Nederlands en kon dan ook
prima als tolk fungeren bij onze gesprekken met de groepsleden van de projecten.
In haar visie op ontwikkelingshulp laat ze zien mensen te leren om onafhankelijk
te worden van giften. M.a.w. ‘geef ze geen hengel, maar leer ze vissen’. Inmiddels
is zuster Agnes 81 jaar en ze heeft ons alle dagen, die we met haar optrokken,
laten zien dat ze niet alleen nog heel actief is binnen de orde, maar dat ouderdom
een heel relatief begrip is. Nogmaals mijn complimenten voor alles wat ze voor
deze mensen van de projecten nog steeds betekent. Oftewel: engelen bestaan!
Deze reis zal voor altijd in mijn herinnering blijven als de reis met zuster Agnes.
Ik wil besluiten met Anton en Mart hartelijk te bedanken voor ons collegiaal en
prettig samenzijn gedurende deze reis.

Peter van Hasselt
maart 2012
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