SD NEGERI BINA HARAPAN
Selama mengikuti KI, justru saya yg banyak
belajar dari murid SD Bina Harapan. Tentang
kesederhanaan, kejujuran & penuh semangat.
Selain saya bersyukur bertemu dengan rekan
inspirator & dokumentator yang luar biasa
dgn berbagai karakter & profesinya, semoga
kebersamaan kita masih tetap berlanjut & tahun
depan masih bisa bergabung kembali dgn kelas
inspirasi. :)

It took me by surprise - when it opened my
eyes up - went through the bottom of my heart broadening my point of view - i found a peacefull
and full of energetic hope from the innocent smile
- i enjoyed every moments i shared with the future
leaders - i amazed with the super team i worked
along - a huge thank you for the opportunity given
- a joyfull of sharing.

Abid Tommy Wasito
Network Engineer

Endah Rahmawati
Assistan Manager Quality control

Mengikuti KI menyadarkan saya betapa pekerjaan
sebagai guru itu tidaklah mudah dan saya masih
penasaran untuk kembali mengajar anak kelas 1
dan 2.

Marisya Rosdiana Purnama
Administrasi

Saya ga pernah nyangka belajar dgn anak-anak
begitu menyenangkan. Awalnya ragu, saya pikir
nantinya mereka ga ngerti/ ga antusias. Tapi saya
salah, mereka antusias & ingin tau. Itu sungguh
membuat saya ingin kembali lagi di KI4 Bandung.
Jika semua orang turun tangan & kegiatan seperti
ini sering dilakukan, kita punya harapan besar untuk
kemajuan pendidikan Indonesia :)

Only need one day leave to get the greatest
happiness at inspiration class #KIBdg3

Nuryadi A. Saputra
Funding Relationship

Ekasofia Sarungallo
Staf SDM PLN DJBB

Kelas inspirasi, langkah kecil nyata untuk sebuah
pandangan baru mengenalkan cita dalam dunia
pendidikan. Kata2 inspirasi: (mengutip) “jika kamu
tidak dapat menahan letihnya belajar, maka kamu
harus sanggup menahan perihnya kebodohan”
pendidikan untuk peradaban.

Sehari bersenang senang bersama mereka seperti
menemukan mata air kejujuran, adrenalin semangat
& rasa cinta kepada tanah kelahiran.

Saya sangat bersyukur bisa mengikuti KI 3
Bandung. Begitu banyak manfaat & pengalaman
yang saya dapatkan. Jangan tunggu punya
banyak hal baru menginspirasi, karena dengan
menginspirasi kita juga jadi terinspirasi.

Rubby Rahman
Social Worker (Kemensos RI)

Attay Rustandar
Produser Tv

Syarifah Wulandari, S.Pd
Guru & Pimpinan LPS Bandung

Belajar itu harus menyenangkan... agar ilmu yang
diberikan itu akan dengan senang hati diterima
para murid.

Diena Yudiarti
Artwork Interior Design

Sejenak kau akan panik tiada tara ketika ikuti
arus mereka para pelajar kecil, seolah kau tak
pernah alami masa mereka, tapi ingatlah apa yang
sedang kau lihat, nanti mereka yang akan ajarkan
anakmu kelak tentang masa depan seperti yang
kau lakukan pada mereka.
Desta Andistia Rama
TV Presenter, Radio Announcer

Jangan terlalu banyak bermimpi, bermimpi lah
akan 1 hal, dan berusahalah untuk mewujudkan
nya.

Syafrieda Erwan
Guru Biola dan Cello

Menjadi bagian di Kelas Inspirasi Bandung 3
memberikan banyak pelajaran dan pesan Positif
buat diri saya untuk selalu mengajarkan hal baik
kepada sesama. Maju Terus Pendidikan Indonesia.!!
Endang Purwanto
Fotografer

Tim Padasuka asik berat. Walau harus pontangpanting karena ada relawan yang mundur, tetep
bisa bikin anak2 SD Bina Harapan jadi fans.
Mudah-mudahan cerita seru kelompok 35 KI
Bandung #3 ini bisa berlanjut, terutama cinlok
antara D dengan L. Hehehe…
Fei
Pendamping

Belajar dari mencoba. Mencoba untuk belajar.

Lukman Mountana Ambaryanto
CEO Quicky Burger

Awalnya saya merasa pesimis ketika dipilih untuk memimpin koordinasi grup Inspirator untuk
mengajar di SDN Bina Harapan, karena melihat
siswanya yg relatif masih tahap awal pendidikan
yg pasti banyak kericuhan, versus para inspirator
yg penuh gelora, tapi ternyata meleset. Baik para
siswa maupun guru antusias menyambut dan
melepas kami, hingga kami punya pengalaman yg
luar biasa. Terimakasih team 35! Salam.
M. Rudi Rubini
Supervisor Sales & Marketing

Tiada mimpi yang tak memiliki anak tangga, maka
bermimpilah tinggi-tinggi.

Wulandari Putri
Novelist

Pengalaman yang menyenangkan untuk bisa
berpartisipasi dalam kegiatan kelas inspirasi.
Selain mendapatkan moment, saya juga mendapat
teman baru yang hebat serta begitu menginspirasi
untuk menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
Putri Rima Catlya Dewi
Fotografer

Tidak ada kata terlambat untuk memulai mimpi,
tidak ada kata mustahil dalam menggantungkan
mimpi, jangan ada kata lelah dalam meraih mimpi.

Ozi Fahmi Putra
Videografer

