
G r e e t i n g  f r o m  B M

Bapak/Ibu Pemilik/Penghuni Veranda Residence at Puri yang kami 
hormati, 

Tanpa terasa kita telah memasuki kwartal kedua tahun 2021. Kita 
bersyukur dapat mengawali perjalanan kita di tahun 2021 dengan 
baik. Tentunya kita semua juga berharap agar selalu diberi 
kesehatan, kekuatan dan kesabaran di dalam mewujudkan karya 
kehidupan kita di masa mendatang.

E-Newsletter Veranda edisi ini kami persembahkan kepada Anda 
dengan informasi terkini, sekaligus penambahan rubrik Kids Corner 
untuk mengajak putera/i  kita yang berusia di bawah lima tahun 
beraktifitas.

Selamat membaca.

Salam,

Angelika Susanti
Building Manager

Your Preferred Home at Puri

e-Newsletter 12th edition



WHAT’S ON VERANDA



HOME & LIVING

Kesehatan merupakan barang mahal, 
terutama di masa pandemi ini. Sebab, 
kelalaian diri dalam menjaga kesehatan, bisa 
berdampak pada kematian. Oleh karena itu, 
pemerintah membuat slogan, “Ingat pesan 
Mama, ingat 3M!”.

3M yang merupakan pesan yang ditujukan 
untuk menghindari bahaya virus Corona. 
Memakai masker, mencuci tangan dan 
menjaga jarak.

Penggunaan masker 
saat berpergian 
merupakan antisipasi 
paling sederhana 
yang bisa dilakukan 
oleh masyarakat 
untuk menghindari 
ancaman wabah 
Corona. Sebab, 
sebagaimana virus 

pada umumnya, mereka tidak dapat terlihat 
oleh mata. Perlu menggunakan alat khusus 
untuk mengetahui keberadaannya.

Selain itu, Corona merupakan wabah penyakit 
yang penularannya sangat cepat. Penularan 
wabah ini dapat terjadi karena droplet 
(percikan pernapasan - partikel yang sebagian 
besar terdiri dari air yang dihasilkan oleh saluran 
pernapasan) yang berasal dari penderita.
 
Sehingga, tentu sangat sulit bagi kita untuk 
mengetahui apa-apa saja yang mengandung 
virus tersebut, sebagaimana udara di sekitar 
kita juga yang tidak terlihat.

Kita juga tidak 
pernah bisa tahu apa 
saja yang pernah 
disentuh oleh orang 
yang mengalami 
gejala atau bahkan 
sebelumnya pernah 
berinteraksi dengan 
penderita Corona. 
Sehingga, penting 

bagi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan 
tangan sebelum dan sesudah melakukan 
berbagai macam kegiatan.

Suatu kebiasaan yang sederhana yang 
sebenarnya harus selalu kita lakukan - 
bahkan jika tidak ada wabah ini. Namun, 
terkadang rasa malas dan lelah membuat kita 
melupakannya.

Dengan mencuci tangan, setidaknya kita 
sudah melakukan usaha dalam menjaga 
kesehatan kita dan juga berusaha untuk diri 
sendiri dalam mencegah penyebaran virus 
Corona. Menjaga kebersihan diri, berarti juga 
kita peduli dengan kesehatan diri kita sendiri.
 
Pandemi ini sudah banyak mengambil apa 
yang kita punya. Termasuk waktu untuk 
bersosialisasi dengan orang-orang yang kita 
kenal. Ada rasa rindu ingin bertemu dengan 
teman, kolega, bahkan sanak saudara. 

Sesuatu yang pada masa-masa biasa dapat 
begitu rutin kita lakukan.

Namun, realita yang ada di lingkungan kita, 
menunjukkan ada banyak kesempatan 
untuk kita dapat bertemu dengan mereka. 
Sebagaimana pada hari-hari biasa.

Menjaga jarak saat 
sedang berada di 
antara kerumunan 

  tagnas surah
diperhatikan di saat 
ini. Penyebaran 
virus Corona yang 
begitu cepat melalui 
droplet dan juga 
tidak dapat dideteksi 

keberadaanya, membuat kita harus berhati-
hati dalam berinteraksi.

Satu meter merupakan jarak minimal yang 
harus kita jaga saat berkomunikasi secara 
langsung. Hal ini bertujuan untuk menghindari 
adanya droplet yang mungkin membawa virus 
Corona menempel di diri kita - baik badan 
maupun pakaian.

Selain tiga pesan mama tentang 3M, 
sebenarnya pemerintah juga menambahkan 
2M lainnya sebagai pendukung dari gerakan 
3M.
 
Menghindari kerumunan adalah satu dari dua 

M yang dihimbau 
oleh pemerintah 
saat ini. Bukan tanpa 
sebab. Rumitnya 
pendeteksian dini 
tentang penyakit ini, 
tentunya membuat 
kita tidak bisa 
langsung mengetahui 
siapa di antara 

orang-orang di sekitar kita yang telah menjadi 
penderita penyakit ini. Bahkan, terdapat 
golongan orang tanpa gejala (OTG) dalam 
penyebaran virus ini. OTG adalah orang- orang 
yang sudah terkena virus Corona, namun tidak 
mengalami gejala yang umum. Sehingga, 
merasa bahwa dirinya baik-baik saja.

Untuk menghindari 
k e r u m u n a n , 
pemerintah pun 
memberi saran 
untuk mengurangi 
mobilitas kegiatan 
yang ada di luar 
ruangan. Sehingga 
banyak dicanangkan 
dengan kegiatan 

bekerja hingga belajar di rumah.

Seluruh pesan tersebut, tentunya akan menjadi 
maksimal bagi kita untuk kesehatan, jika kita 
senantiasa memakan makanan sehat. Stay 
safe ya. (Maria Jessica)

Pentingnya Menjaga
Kesehatan Tubuh



PROFILE

Ibu Farida Sani, adalah seorang yang sangat 
energetik dan selalu ceria. Berbekal pen- 
didikan Visual Design & Communication dari 
Universitas Trisakti Jakarta (2005) dan meraih 
gelar paska sarjana di bidang Marketing 
Branding dari University College Dublin 
(2013), menjadikannya menempati posisi 
tertinggi di bidang kreatif PT Pico TBA 
Creative Network (member of Pico Art Inter-
national Group). “Saya amat menyukai seni 
dan warna. Sebuah desain adalah bentuk 
komunikasi dan ekspresi tentang apa yang 
kita pikirkan, rasakan dan ingin sampaikan 
secara estetik. Saya menyukai pengga- 
bungan desain grafis dan ruang dan men- 
jadikannya sebuah pengalaman (kon-
sumen) terhadap sebuah merek sehingga 
terikat akan merek tersebut. Saya beruntung 
mendapatkan banyak kesempatan terlibat 
dalam international event dan permanent 
galleries di Indonesia, Singapura, Shanghai 
dan lain-lain”, cerita ibu Farida di suatu sore 
di lobby Veranda.
Di tengah kesibukannya bekerja, ibu Farida 
selalu menyempatkan diri untuk berolah 
raga dan relaksasi dengan membaca buku, 
karena buku adalah jendela dunia, yang 

menambah wawasan seseorang. Baru-baru 
ini juga beliau mencoba merambah usaha 
pribadi di bidang jasa laundry pakaian – 
Hydro Laundry, karena merupakan salah 
satu peluang bisnis yang sangat bagus di 
masa mendatang. Harapannya, Hydro Laun-
dry bisa menjadi brand of choice untuk jasa 
laundry rumahan maupun untuk hotel, yang 
tentunya senantiasa meningkatkan kualitas 
layanan sesuai kebutuhan konsumen. 
“Ibu dan kakak saya selalu mendukung 
langkah-langkah saya dalam berkarya 
mewujudkan impian saya, agar saya boleh 
menjadi berkat bagi orang banyak. 
Alon-alon asal kelakon – pesan ibu saya agar 
saya selalu tekun dan sabar dan 
menyertakan Tuhan selalu dalam segalanya. 
Biarlah berkat Tuhan mengalir kepada 
orang-orang di sekitar kita lewat tangan 
kita”, paparnya menutup perbincangan. Ia 
pun memiliki motivasi yang kuat seperti yang 
dikutipnya dari Meg Whitman: Do what you 
love and success will follow. Passion is the fuel 
behind a successful career.

Sukses selalu untuk ibu Farida dan Hydro Laun-
dry.

FARIDA SANI
“Alon-alon asal kelakon..”



HOBBIES

Smoked Cauliflower Rice &
Marinated Chickpeas
Bahan:
Smoked Cauliflower Rice:
500 gr bunga kembang kol
100 ml minyak zaitun
25 ml madu
Sea salt secukupnya
Bubuk lada hitam secukupnya

Marinated Chickpea:
1 kaleng  (240 gr) chickpea 
3 sendok makan minyak zaitun
1 sendok teh peterseli kering
1 sendok makan  sari buah lemon
1 sendok teh  potongan kulit buah lemon 
Sea salt secukupnya
Bubuk lada hitam secukupnya

Cara penyajian:
Tempatkan smoked cauliflower rice, marinated chickpea dalam wadah, tambahkan  tumisan 
daun horenzo, kimchi dan honey gochujang  mayo, aduk bersamaan.
Selamat menikmati.

Tempatkan chickpea dalam mangkuk, tambahkan sari buah lemon, potongan kulit buah 
lemon, peterseli kering, sea salt dan lada hitam, aduk dengan merata.  Masukkan chickpea 
yang diasinkan ini ke dalam kulkas, selama 8 jam.
Aduk bunga kembang kol dengan minyak zaitun, madu, dan beri sea salt serta bumbu lain 
secukupnya. Diamkan selama beberapa menit, aduk perlahan, ratakan dan diamkan 
kembali selama 5 menit.
Giling bunga kembang kol yang diasinkan tadi dengan food processor sehingga menjadi  
seperti ukuran nasi.

1.

2.

3.

Cara membuat:

Resep dari by

Anima Group is a multi-branded food and drink  corporation that focuses on feeding your 
soul through comforting and hygienic food.

Forestdeli is the newest brand by Anima Group that focuses on providing gourmet healthy 
and nutritious meals for you and your family. We belive that nutritious foods is the beginning 
of a healthy body, mind and soul.



Hello Veranda Kids,
Happy Easter! 

Let’s  do some activity  together .
Find hidden Easter eggs in this picture. How many of them?

The answer is……eggs.

Once you have completed this page,
submit it to Ibu Angelika before April 30, 2021

and get special goodies!     

Now..…
Let’s color this picture…

KIDS CORNER



YO U R  P R E F E R R E D  H O M E  AT  P U R I

100% VAT SUBSIDY

ONLY UNTIL JULY 2021. DON’T MISS IT!

(021) 581 6161
@verandaresidences

Rp 200mio off
CLICK
HERE


