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Geacht bestuur en medewerkers/sters van de aktie Missie en Ontwikkeling in Zoeterwoude,
I-let najaar is bij jullie weer in aantocht en dat is in Zoeterwoudedorp de tijd van de
grote aktie voor Missie en Ontwikkeling, waarvan ik al meerdere keren heb mogen
pro-Fiteren. 1k leef en werk nog steeds in de stad Palembang in zuid Sumatra in Indonesie.
Ook dit keer wil ik jullie weer om huip vragen.
1. Op].eiding bejaarden- en baby-verzorgsters.
Meisjes van arme gezinnen in het binnenland hebben na hun basis-school geen kans meer op
verdere scholing, blijven thuis en zijn vaak binnen de kortste keren getrouwd. Een team
van 3 jonge, indonesische Zusters heeft voor hen in Palembang een kursus opgezet voor
bejaarden- en baby-verzorgsters. De kursus duurt 6 maanden en er kunrien iedere keer 20
meisjes intern aan meedoen. De kosten bedragen E. 48 per meisje per maand, dus totaal E.
288,-. De meisjes van arme gezirinen kunnen zeif zo goed als niets bijdragen. We werken dus
met een soort studiebeurs, waarvan de meisjes, als ze eenmaal werk hebben, later een deel
terug betalen. Palembang is een grote stad met 1.500.000 inwoners; de kursus heeft een
goede naam en is de eniige in Palembang; en er is dus veel vraag naar. De zusters houden
toezicht op de plaatsing en de
leef— en werk-omstandigheden van de meisjes. Ze moeten kunnen sparen voor hun toekomst.
Gevraagd; een bijdrage om deze opleiding mogelijk te blijven maken.
2, Bejaardenhuis Santa Anna
De Zusters van Charitas runnen in Palembang een bejaardenhuis voor arme bejaar-den die
geen familie hebben en aan hun lot overgelatan zijn, In Indonesie is geen AOW!. Op dit
moment zijn er 67 bejaarden, waarvan 1 echtpaar en van verschillende godsdiensteri. De
maandeli.jkse kosten, inbegrepen huip in natura van mensen in de stad, bedragen gemiddeld
E. 4.000,-. .Wij proberen er voor te zorgen dat ook deze mensen, ondanks alles, een goede
oude dag hebben.
Gevraagd: een bijdrage voor dit bijzondere bejaardenhuis.

Veel succes bij de aktie en bij voorbaat hartelijk dank voor uw huip, pater Nico van
Steekelenburg SCJ
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