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Een
toekomst
met een
glimlach
voor Ingky
Hoogtepunten van de afgelopen acht maanden op de
universiteit in Kupang, Timor, Indonesië: landbouwkunde
voor extreem droog land.

Ingky: enthousiast en gemotiveerd!
Goede vooruitzichten, hard werken, nieuwe
ervaringen en mooie vriendschappen: alles
op één plek: de universiteit!
De opleiding in Kupang is vooral gericht op
landbouw in zeer droge gebieden op de wereld. De
eigen omgeving in Timor kampt met deze
problemen, net als bijvoorbeeld Israel of Afrika. De
studenten krijgen colleges zowel in het klaslokaal als
online. Daarnaast zijn er praktijklessen in de
proeftuin op het terrein van de faculteit. Irrigatiekennis is een belangrijk onderdeel van de studie.
Tijdens het recente bezoek aan Ingky en zijn medestudenten kreeg het team van Kolewa een
uitgebreide rondleiding en interessante informatie
over het reeds bestaande uitwisseling-programma
met Israel en Nederland (Wageningen) na het derde
jaar. Het klinkt als een droom die waarheid kan
worden als Ingky vol gas doorzet en goede cijfers
blijft halen en ook extra Engelse lessen gaat volgen!

Op kamers in het
Groene studenten-hotel!

Een stralende Ingky tijdens het bezoek van het
Kolewa-team in maart 2022 en eten op de vismarkt!

De studierichting is populair bij de jonge dames in Indonesië, ook de jaargroep van Ingky bestaat uit 70% vrouwelijke studenten.

Het is duidelijk voelbaar en zichtbaar dat Ingky zich thuis
voelt op de campus. Het lesprogramma is interessant en past
goed bij zijn afkomst. Naast zijn ouderlijk huis ligt een flinke
lap grond waarop hij straks in de zomervakantie alvast één
en ander in praktijk wil brengen. In de proeftuin van de
universiteit wordt milieuvriendelijk geteeld, er worden geen
pesticiden gebruikt. De Californische papaya, rode dragonfruit en een speciale graansoort uit Rote doen het goed op

de bijna rotsachtige bodem, echter wel met een goede
bewatering en organische meststoffen. Ook wordt het
aandacht gegeven aan diverse houtsoorten zoals sandelhout,
nodig voor de productie van meubels en meer. Andere
vakken komen ook aan de orde, waaronder wiskunde,
natuurkunde, basiskennis bodemkunde, biologie,
Indonesisch en godsdienst. Op pagina zeven zijn cijferlijst!

Les in de buitenlucht en vervolgens aan de
slag in de praktijk. Een mooie manier van
studeren, toch zit Ingky ook veel op zijn
kamer achter de laptop. Aan het begin van het
studiejaar heeft onze lokale scout Nicksone
samen met hem dat onmisbare instrument
uitgezocht. Vervolgens is ook het hebben van
een printer aan de orde gekomen. Scripties
schrijven en printen en vervolgens inleveren

door Ingky en ook door de mede-studenten.
Om Ingky alvast wat voor te bereiden op
“zaken-doen” staat hij in de startblokken om
deze dienst-verlening aan vrienden aan te
bieden. Hierdoor kan hij in de toekomst
papier en inkt voor eigen gebruik zelf
bekostigen. Genoemde aankopen zijn
mogelijk gemaakt dankzij sponsoren uit
Nederland in dec 2021/ 1e kwartaal 2022.

2021 - 2022

Uitgaven augustus - maart
Onderwerp

Uitgaven

Universiteit 2 semesters

€ 445,00

printer

€ 190,00

Laptop

€ 380,00

Papier & inkt start
pakket

€ 45,00

Bezoek & gezamenlijke
maaltijd met studenten op
de vismarkt

€ 35,50

Totaal

€ 1060,00

