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Lezen 
Eerst maar klein beginnen. De poort 
naar een grotere wereld, lezen. We 
hebben de boekenkast flink 
aangevuld. Alle kinderen hebben 
aangegeven welke boeken ze graag 
in de kast zouden willen hebben. Van 
informatieve boeken tot romans, 
boeken die aansluiten bij hun 
opleiding, Engelse boeken, 
woordenboeken, kookboeken, 
stripboeken, sprookjesboeken… noem 
maar op. In eerste instantie dus 
boeken waarin de kinderen ook echt 
geïnteresseerd zijn. Lezen wordt leuk 
als het onderwerp je grijpt.  

Toekomst 

Om de kans op een goede toekomst voor de kinderen van Yasap te vergroten, is 
goed onderwijs en alles wat daarvoor nodig is nummer 1. De kans om de wereld te 
ontdekken, te leren, studeren, zich te ontwikkelen, te geloven in zichzelf en dat er 
wel degelijk mogelijkheden zijn, letterlijk van ‘hun eilandje’ af komen…. Verder 
kijken.  
Ik heb met een aantal docenten gesproken over vervolgonderwijs. Zij geven 
duidelijk aan dat de betere scholen niet op Timor te vinden zijn. Ik heb gemerkt dat 
de meeste kinderen bij Yasap erg graag verder willen studeren op een ander 
eiland (Bali, Java bijvoorbeeld) en de wereld willen ontdekken. Het is helaas 
eenmaal niet de gewoonte dat kinderen ‘ver’ weg gaan om te studeren. In een 
vergadering met het bestuur Yasap Kupang bleek dat zij het nut hiervan inzien en 
de kinderen deze kans willen bieden. Dat iedereen hier achter staat, is een mooi 
begin.  

 
 

 

 

 
Inmiddels al meer dan twee maanden thuis in Nederland. De reis naar Indonesië 
was prachtig en vol mooie ervaringen. 
Aangekomen op Timor, was het ontvangst warm en voelden Victoria en ik ons 
direct welkom. Veel kinderen kende ik al en het was bijzonder om ze na 5 jaar 
weer te ontmoeten.  
Brecht en Willy hebben me gevraagd toe te treden tot het bestuur van Yasap 
Nederland. Ik voel me erg betrokken bij de kinderen, en hoop me nog lang in te 
kunnen zetten voor hun toekomst! 

Laura  Gardien        
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Proposals schrijven 
Tot nu toe schreef het bestuur in Nederland de proposals. Dit is veranderd sinds Yasap Kupang vanaf medio 2014 
zelfstandig is. Yasap is erkend door de Indonesische regering, met doel: uiteindelijk volledige zelfstandigheid. Dit 
betekent ook dat de proposals door hen geschreven moeten worden. De proposals kunnen naar allerlei landen 
gestuurd worden, Nederland, Amerika enz. Daarom moeten ze in het Engels geschreven worden. Dit is een hele 
opgave, aangezien het Engels niet goed beheerst wordt. Ik heb de (Engelse) formats vertaald naar het Indonesisch, 
zodat Stef er makkelijker mee kan werken.  
De proposals zullen onder andere geschreven moeten worden voor het vervolgonderwijs van de kinderen op een van 
de eilanden. Hopelijk zullen we het met z’n allen voor elkaar krijgen om de kinderen die verder willen leren, deze kans 
ook te bieden! 

            www.yasap.nl  

Na ongeveer twee weken gingen we op pad voor 
de boeken. We gingen in de auto, gezellig vol, 
naar Gramedia, de boekwinkel in Kupang. De 
kinderen die mee waren, hebben erg goed  
geholpen. 
Behalve boeken, hebben we hier ook informatieve 
wandplaten gekocht. Met o.a. dieren, 
groentesoorten, regering, klederdracht per 
provincie.  
Op de foto kun je zien wat voor impact het had op 
het personeel. Met 5 man sterk kwamen ze erbij 
om alle bedragen met rekenmachine bij elkaar op 
te tellen.  
 

Computers en tablet 
Stef heeft inmiddels één laptop aangeschaft en een 
aantal oude computers voorzien van een nieuwe 
harde schijf.  
Ook had ik een tablet meegenomen, voorzien van 
vele leerzame apps. Vooral apps op het gebied van 
Engels. Bijvoorbeeld plaatjes, waaraan het Engelse 
woord gekoppeld moet worden. Ook de uitspraak 
wordt geoefend doordat de woorden uitgesproken 
worden in de apps. De kinderen waren zo 
enthousiast, oefenden en oefenden. We moesten 
zelfs een rooster maken, zodat iedereen de kans had 
met de tablet te werken. 
 
 

Internet 
Nog een grotere poort naar de wereld. Nog niet zo 
makkelijk in Noelbaki.  
Voor de Internetverbinding ben ik op onderzoek uit 
gegaan naar de mogelijkheden. Er waren meerdere 
mogelijkheden, maar de kwaliteit van het Internet 
was in veel gevallen niet goed. Niet de moeite 
waard om in te investeren. Om hier meer informatie 
over te krijgen ben ik op bezoek gegaan bij de 
Amerikaanse buurman, Pak Nelson. Hij vertelde dat 
hij Wifi had, maar dat de Wifi verbinding nog niet 
betrouwbaar is. Hij sprak over een aantal jaren, dat 
er dan meer kans was. Zelf gebruikte hij zijn 
abonnement van zijn telefoon, en zo maakte hij ook 
met zijn tablet en computer verbinding met het 
Internet. Uiteraard deed ik hetzelfde, dit werkte 
perfect maar is te duur als je meerdere computers 
wilt gebruiken.  
Stef wilde toch proberen op termijn alle computers 
te voorzien van een flash USB. Beter iets dan niets! 
Op het moment van mijn vertrek was het nog niet 
gelukt om Internet te installeren. Helaas. We zullen 
geduld moeten hebben. 

Engelse les 
We hebben verschillende werkvormen gebruikt. Vooral 
gesprekjes voeren. My name is, What’s your name, 
Where are you from enzovoorts. We hebben ook veel 
gezongen. Ik merkte dat de kinderen veel woorden 
kennen, zelfs aardig wat grammatica. Maar het 
uitspreken gaat nog niet zo makkelijk en vinden ze erg 
spannend. Niet zo gek, als je bedenkt dat de lerares 
Engels die ik sprak op één van de scholen, met mij 
geen Engels durfde te spreken. Ze was bang om 
fouten te maken…  
Door het zingen van ‘Nursery rhymes’, leerden de 
kinderen snel luid en duidelijk te zingen. Er zit veel 
herhaling in deze kinderliedjes, dus het beklijft. Ik 
hoorde de hele dag allerlei Engelse liedjes op het 
terrein. Het boek dat ik hiervoor gebruikte, is nu bij 
Yasap.  
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