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Samenwerking basisschool de Berckacker 
 
Eerst gastlessen, toen een sponsorloop en uiteindelijk gingen br. Veron en Hermien voor de derde keer 
naar Veldhoven om een cheque in ontvangst te gaan nemen voor de aanschaf van sportmaterialen en 
voor de bouw van een klaslokaal. De onthulling door één van de kleuters was superspannend. Wat 
hebben de kinderen veel geld opgehaald voor Casa Amanecer. Onvoorstelbaar.  

 

Het geld voor de spelmaterialen (€ 500,-) is inmiddels overgemaakt naar Nicaragua en br. Jimi is ermee 
op pad gegaan. Hij kwam met diverse spelmaterialen terug waar de kinderen heel blij mee zijn. 
Verschillende kinderen die in Casa Amanecer verblijven, schreven een bedankbriefje voor de kinderen 
van de basisschool in Veldhoven. Hermien is nog een keer naar de basisschool gegaan om de foto’s van 
de materialen te laten zien en om de bedankbriefjes af te geven. Daarmee werd een periode van 
intensief en fijn samenwerken afgesloten. We kijken daar goed op terug en hopen dat we over een aantal 
jaren weer een keer worden uitgenodigd om naar de school te komen.   
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Veiligheid patiënten Renceng Mose 

Om de veiligheid van de bewoners van Renceng Mose te vergroten, hebben wij vorig jaar geld 
ingezameld om een muur om het psychiatrisch centrum te bouwen. Stichting Bantu Anak Anak heeft 
toen een aanzienlijke donatie gedaan waardoor het bedrag voor de bouw van de muur eerder dan 
gedacht was bereikt. Daarna duurde het, door het regenseizoen, nog even voor er daadwerkelijk gestart 
kon worden. Het aanleveren van bouwmaterialen valt op dit Indonesische eiland niet mee, maar we 
blijven positief! Steen voor steen vooruit. 

 

Deze maand zijn Wim Reinking en Hans Biermans van Stg. Bantu Anak Anak voor ons een kijkje gaan 
nemen. Ze werden hartelijk ontvangen door de broeders en konden nu met eigen ogen zien dat er 
gebouwd wordt aan de muur. Ook brachten ze een bezoek aan het museum bij Renceng Mose, waar 
maar weer eens duidelijk werd hoe belangrijk het is dat Renceng Mose er is! Uit de nieuwsbrief van 
Hans: “Met name het museum Renceng Mose (waarvan de bouw totaal werd bekostigd door een lokale 
arts in Ruteng) maakte diepe indruk op ons. Naast de diverse methoden om binnen de families die 
“gevaarlijke gekken” op te sluiten, zagen we ook veel foto’s van vóór en ná de behandeling. De meeste 
patiënten zijn na zo’n 3 maanden met medicatie dusdanig ingeregeld, dat zij weer terug naar huis 
kunnen en wanneer ze trouw de medicijnen blijven innemen die door Renceng Mose worden geleverd, 
kunnen ze normaal functioneren in de maatschappij.”   
 

 
Wim, br. Polikarpus, Hans, br. Ferdinandus, br. Damianus en br. Honorius 
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