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Beste vrienden,
Hierbij het overzicht van de activiteiten in 2013 van de stichting
Piara, Indonesië van het afgelopen jaar.
De schoolboot
Jurden,onze trouwe schipper heeft ook afgelopen jaar weer elke
schooldag de kinderen van Hoga naar Kaledupa gevaren en
natuurlijk ook weer terug. Nadat de kinderen zijn afgezet op de
pier in Kaledupa, brengt hij René, de verpleegkundige, naar het
gezondheidskliniekje in het zeenomadendorp Sampela en vaart
haar later weer terug.
Dady, Ria en Lydia, de oudste kinderen die meevaren, gaan naar
de middelbare school. Jili gaat naar de hotelschool. Jili heeft twee
jaar geleden van de stichting een tweedehands brommer gekregen
waardoor hij naar school kan en op tijd terug is om mee te varen
naar huis. Jili spreekt onderhand een aardig woordje Engels en
gaat binnenkort stage lopen in een hotel in de dichtsbijzijnde stad
Bau Bau.
Lydia op weg naar school
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De bibliotheken
De bibliotheken blijven populair. We hopen in andere dorpjes weer kleine dependances te openen.
Natuurlijk zijn er dit jaar weer veel nieuwe boeken gekocht waaronder Jip en Janneke in het
Indonesisch.
Milieu
Hoga heeft nog steeds een mooi schoon strand doordat de kinderen van het eiland op zondag het strand
schoonmaken.
Een heel leuk recycle project dit jaar was het uitdelen van de brillen die door Nederlandse opticiens
met zakken vol verzameld waren. De brillen zijn zeer welkom omdat het vooral voor ouderen moeilijk
is om aan een goede bril te komen.

Studenten
Ook dit jaar heeft Piara weer een aantal jongeren geholpen met hun studie. Twee studenten kregen een
laptop. Afstuderen is een kostbare zaak in Indonesie. Daarom heeft Piara twee studenten financieel
ondersteund zodat zij konden afstuderen.
We blijven vrolijk doorvaren en hopen nieuwe projecten aan te pakken. Op de vernieuwde website
www.piara.nl kunt u meer nieuws lezen en onze financiële verantwoording bekijken.
Hartelijk dank aan alle sponsoren, donateurs en mensen die met de projecten hebben geholpen.
Erika Nerb en Geertje Berveling.
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