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Van het Bestuur 

Beste vrienden en vriendinnen van onze 
Stichting Panti Asuhan, 
Als nieuwste lid van het bestuur van de Stichting 
maak ik, Daniëlle Walraven, graag gebruik van de 
gelegenheid om mij via deze nieuwsbrief aan u voor 
te stellen. Via de voorzitter ben ik bekend geraakt 
met het bestaan van de Stichting en haar activiteiten 
voor de kinderen van de vier tehuizen van Vincentius 
in Jakarta. Ik was erg onder de indruk van de goede 
zaak om al deze kinderen een veilige plek te kunnen 
bieden evenals een gedegen educatieve basis. 
Beiden zijn van groot belang voor het welzijn van 
kinderen en een onontbeerlijke basis voor de verdere 
invulling van en mogelijkheden in hun leven. Om 
deze redenen wilde ik zelf actief worden bij de 
Stichting om zo heel direct bij te dragen aan het 
verbeteren van het toekomstperspectief van de 
kinderen in Indonesië. Het mooie van de Stichting is 
ook dat naast de Vincentiuskinderen in Jakarta, 
actief wordt geïnventariseerd waar, met haar 
activiteiten elders in Indonesië, het leven van 
kinderen aangenamer kan worden gemaakt. Zo 
bouwt de Stichting Panti Asuhan mee aan een 
middelbare school op Papua onder leiding van pater 
Nico Dister. Een ander prachtig project waar ik graag 
uw aandacht op richt is de bekostiging van operaties 
van kinderen met een lichamelijke handicap. Het 
project is een initiatief van Y. Pelangi, een tehuis 
waar kinderen met een lichamelijke handicap 
medische ondersteuning wordt geboden. In 
Indonesië worden kinderen met een handicap meer 
dan eens zelfs gezien als een vloek voor het gezin. 
Met de operaties worden deze kinderen letterlijk een 
nieuwe kans gegeven. Naast bovengenoemde 
projecten ga ik met enthousiasme nog vele 
activiteiten en projecten bedenken en uitwerken. Ik 
zal hierbij putten uit de kennis en ervaring die ik de 
afgelopen jaren in mijn werkzame leven, als docent 
algemene economie en bedrijfseconomie en 
inmiddels alweer bijna tien jaar in de financiële 
dienstverlening, heb opgedaan. In mijn vrije tijd rijd ik 
graag paard, vooral prachtige ritten door de duinen, 
speel ik graag golf en maak ik graag verre reizen. 
Tenslotte wil ik u graag bedanken voor uw gulle 
bijdragen en hopen wij als bestuur met uw steun nog 
vele jongens en meisjes in Indonesië een goede 
toekomst te geven! Tot ziens en een fijne zomer 
toegewenst!  Daniëlle Walraven 
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Wij nodigen u graag uit voor een 

sponsordiner op 4 oktober in Bussum. Lees 

voor meer informatie  deze nieuwsbrief! 

Resultaat 2014 

Jaarverantwoording 2014: 

 
 
Na gedegen overleg over aangevraagde projecten 
en op basis van financiële adopties op afstand, heeft 
het bestuur in 2014 besloten de volgende 
kindertehuizen en projecten te financieren: 
- 4 kindertehuizen van Vincentius €60.000,00 

- Panti Asuhan Karuna te Solo  €15.000,00 

- Yayasan Putric Karahuman (Papua) €16.050,00 

- Panti Asuhan Kefamenanu (Timor) €10.000,00 

 
Bij elkaar opgeteld is over 2014 een bedrag van  
€ 101.050,- uitgekeerd ten behoeve van veel directe 
zorg aan heel veel kinderen in (inmiddels) 7 
kindertehuizen verspreid over de archipel. Dit is 
alleen mogelijk geweest via uw bijdragen en giften 
aan de Stichting Panti Asuhan. Wat exact met deze 
giften mogelijk is gemaakt en waaraan is 
bijgedragen, kunt u terugvinden op onze website en 
in deze Nieuwsbrief van juli 2015. 
 

Namens alle kinderen  uit de 7 

kindertehuizen in Indonesië: hartelijk 

dank oftewel terima kasih banyak! 

 
De lage rentestand zorgt ervoor dat de 
verzendkosten van de nieuwsbrief niet meer met de 
renteopbrengsten gedekt kunnen worden. Deze 
nieuwsbrief daarom digitaal ontvangen? Laat ons dat 
weten via secretariaat@panti-asuhan.nl.  
 

Inkomsten:

Bijdrage adopties (+4,9% / 82 personen) 26.426,22€  

Bijdragen via giften (-35% / 54 personen) 31.800,40€  

Ontvangen legaat 22.000,00€  

Totaal bijdragen 80.226,62€  

Ontvangen rente op spaarrekening 1.542,79€    

Totaal inkomsten 81.769,41€  

Uitgaven:

Porti 538,10€       

Behouding/secretariaat 225,90€       

Kosten website 936,94€       

Kosten KvK -€             

Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid 272,25€       

Advertorial KKI 25,00€         

Bankkosten 417,07€       

2.415,26€    

Netto resultaat 79.354,15€  

http://www.panti-asuhan.nl/
mailto:secretariaat@panti-asuhan.nl
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Van de secretaris 

Op 22 april 2015 is het bestuur voor haar jaarver-
gadering bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst 
is vrijmoedig over de bestuurlijke toekomst van de 
Stichting Panti Asuhan gediscussieerd. Op onze 
voorpagina heeft al kennis kunnen maken met 
Daniëlle Walraven als nieuw bestuurslid. Met het 
klimmen van de jaren en door veranderde privé- 
omstandigheden, is in goed overleg met enkele 
bestuursleden besloten hen een functie te gunnen 
als lid van de commissie van verdiensten en advies. 
Daarmee is het bestuur compacter van omvang 
geworden en kan worden teruggevallen op 
commissieleden die een ietwat meer vrijblijvende rol 
kunnen vervullen richting de Stichting Panti Asuhan. 
Vanaf heden, 1 juli 2015, luidt de bestuurs-
samenstelling van de Stichting Panti Asuhan (KvK-
nummer 41197565) als volgt: 
Voorzitter:  de heer R.R.L. Kepel 
Secretaris:  de heer D.C.L. Marjot 
Penningmeester: mevrouw T.M.Q. Verstege 
Algemene leden: mevrouw D. Walraven 

de heer L. Konings 
De taken zullen op termijn onderling worden herzien 
en in 2016 zal de secretaris, Dick Marjot, het 
secretariaat overdragen. Alle bestuursleden hebben 
weer een jaar van inzet als vrijwilliger toegezegd. 
 
Om aan de ANBI-eisen te blijven voldoen, zijn op de 
website www.panti-asuhan.nl de laatste gegevens 
en informatie van de Stichting geplaatst. Op de 
website treft u naast onze missie en visie, het 
jaarresultaat 2014, ook foto reportages en een 
toelichting op diverse projecten aan. Ook is er een 
recente foto van het bestuur terug te vinden. Wij 
nodigen u graag uit om een kijkje te nemen. 
Voor directe donaties en het aangaan van periodieke 
giften, zijn mogelijkheden opgenomen om hierin 
meteen te kunnen voorzien. Daarnaast is een 
verwijzing naar een formulier opgenomen, waarmee 
periodieke giften meteen fiscaal aftrekbaar zijn. 
 
Tenslotte is met het bezoek in maart 2015 van uw 
secretaris Dick Marjot aan de kindertehuizen van 
Vincentius in Jakarta, de contacten weer 
aangehaald. U leest hierover meer bij de diverse 
artikelen in deze Nieuwsbrief. Met de overige 
tehuizen (in Solo, op Papua en op Timor) is veelal 
per e-mail en post contact. 

TV optreden Stichting  

De Stichting Panti Asuhan is gevraagd om kort een 
toelichting te geven over onze activiteiten in het 
programma LifestyleXperience van RTL. De 
opnames zijn op 3 augustus aanstaande en de 
uitzending vindt plaats op zondag 23 augustus op 
RTL4 tussen 14.20 - 15.20 uur en op zaterdag 29 
augustus op RTL5 tussen 15.10 - 16.10 uur. 

Vincentius Putera 

Op 5 maart 2015 mocht uw secretaris in Jakarta een 
heel plezierige ontmoeting en overleg hebben met 
pater Dedie Kurniadi ofm en zijn team:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: br.Tanto, br.Trimur, Dick Marjot en br.Albertus 
 

Dedie was blij met de aandacht en berichtgeving over 
Vincentius Putera in de Nieuwsbrief van december 
2014. Van de 5 laatste financieel (op afstand) 
geadopteerde jongens van Putera uit 2012 zijn er 
nog 4 in huis en is er één na het slagen voor het 
examen van school gegaan om te gaan werken en 
op zichzelf te wonen. 
 
Sinds 2 jaar hebben de 4 kindertehuizen van 
Vincentius een officiële sociale status met 
overheidserkenning. Belangrijk voor het voort-
bestaan van de tehuizen. Bij de officiële status horen 
ook naleving van officiële regels, eisen en 
reglementen. Onderdeel hiervan is het voldoen aan 
ratio’s zoals aantal kinderen per zoveel m² terrein en 
dat er bepaalde voorzieningen aanwezig zijn. 
Daarom is het aantal jongens in het huis nu 
teruggebracht naar circa 150 (ter vergelijking: in 1980 
was sprake van 500 jongens!). Daarnaast zijn er nu 
32 jongens in “homecare” en dit aantal groeit. Ook de 
selectie op opname van jongens is strenger, alsmede 
de controle daarop.  
Buiten de scholing om hebben de panti’s de grote 
opdracht om de kinderen sociaal en creatief te 
vormen. Deze taken worden vorm gegeven in lessen 
en clubjes. Br. Trimur laat een presentatie zien van 
foto’s, schilderijen en handvaardigheden die op 
Kramat zijn gemaakt en op 
bijvoorbeeld tentoon-
stelling(en) zijn getoond.  

            Vroeger 150 stapelbedden en nu 60 éénpersoons bedden 

http://www.panti-asuhan.nl/


Tijdens een rondgang door Vincentius met Dedie en 
Tanto naar het ashrama (internaat), is er sprake van 
een prettige verbazing vanuit de gasten over hoe het 
gebouw en alle ruimtes zijn opgeknapt. Als secretaris 
van de Stichting steekt Dick zijn enthousiasme niet 
onder stoelen of banken en maakt vele foto’s om het 
thuisfront de resultaten te laten zien. Heel veel 
materiaal, zoals verf, tegels, hout, bedden en nog 
veel meer, is geschonken door donateurs. Het 
arbeidsloon is relatief laag, dus vielen ook de kosten 
volgens Dedie en Tanto mee. 

Per dag wordt nu 50 
kg rijst klaarge-
maakt (dit was 
vroeger soms wel 
200 kg per dag!). De 
keuken is overigens 
wel aan een grote 

schoon-maak 
(boven oog-hoogte) 

en opknapbeurt van de kookopstellingen toe. 
Wellicht een interessant project? 
De “oude” counselingruimte is nu een nette 
computerruimte. Br Albertus ofm geeft hier les. 
Via de werkplaats/ruimte techniek eindigt de 
rondgang bij de ziekenzaal waar op dat moment, 
door de waterpokken geveld, 10 jongens liggen. Een 
speciaal zorgende zuster zwaait hier, al jaren, de 
scepter. Een leuk weerzien. 

 Sinar Pelangi 

In februari 2015 werd één van onze bestuursleden 
benaderd door Zr. Andree Lemmens van de Stichting 
Sinar Pelangi Jatibening voor een project. De 
stichting is een NGO in Bekasi die hulp verleent op 
medisch gebied, specifiek aan gehandicapte 
kinderen uit hulpbehoevende gezinnen. Tevens is 
deze stichting verbonden aan een kindertehuis met 
50 kinderen. 
De stichting voorziet in het uitvoeren van operaties 
als scissis/bibir sumbing (zogenaamde correcties 
van “hazelippen”), correcties van klompvoeten, open 
gehemelten en brandwondenlittekens. De chirurgen 
en het ondersteunend personeel voeren de operaties 
op vrijwillige basis uit.  

De kosten zijn gelegen in de huur van enerzijds de 
OK en de instrumenten (circa € 200, per operatie) en 
anderzijds reis- en verblijfkosten van de patiëntjes en 
hun ouders (circa € 125,- per kind). 
Vaak vinden operaties plaats in een bepaalde 
periode op een specifieke locatie en wordt via een 
samenwerking, Baksos genaamd, vanuit Jakarta 
centraal gecoördineerd. 
 

Van de “Baksos” in Kupang van 9 – 13 april 2015 
heeft de Stichting Panti Asuhan € 6.800,- voor haar, 
lees uw, rekening genomen en op die manier 
bijgedragen aan een zonniger toekomst van een 
mooi aantal kinderen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Linkerfoto: vóór de operatie                 Rechterfoto: na de operatie 

De bovenstaande Rafael Nino was zo’n bofkont en 
groet u hierbij vanuit Kupang, Indonesië! 

Putri Karahiman Papua  

Om meerdere reden is Nico Dister ofm al even in 
Nederland. Zijn eigen gezondheid is hiervan de 
voornaamste oorzaak van. Om van de nood een 
deugd te maken, heeft een delegatie van het bestuur 
met hem in het zonnetje om de tafel gezeten om zijn 
visie, de uitrol van het Antonius College en 
bijbehorend Internaat nog eens met elkaar door te 
nemen. Op dat soort momenten kent zijn 
enthousiasme geen grenzen en weet hij dat goed 
over te brengen. 

Nico Dister heeft 
aangegeven dat de 
bouw van het 

jongensinternaat 
wordt beperkt tot 
alleen de eerste 

bovenverdieping. 
Wanneer er weer 
voldoende giften 
binnen zijn uit ver-
schillende hoeken, 

zal pas worden gestart met een tweede verdieping. 
Vanuit de mogelijkheden van de st. Panti Asuhan is 
besloten om Putri Karahiman te steunen met de 
kosten voor een groot deel van het interieur van dit 
internaat met een bijdrage van € 10.000,-. We 
houden het contact 

Vincentius Pondok si Boncel  

Ergens in de komende jaren zal de huidige bebou-
wing van Pondok si Boncel sneuvelen door het door 
de overheid te wijzigen wegennet in Jakarta-Zuid. Bij 
de huidige gebouwen zijn de jaren ook aan te zien en 
er zal herbouwd gaan worden. De Perhimpunan is op 
dit moment druk met de financiering en planning. 
Waar mogelijk zal de Stichting Panti Asuhan ook 
bijdragen. 

 

Links is 2012 en rechts 2014 
 

 

De aanbouw van het jongensinter-
naat van het Antonius College 



Panti Asuhan Kefumenanu 

Pleegouder(s) op afstand! 
Uit goede ervaring van andere 
Nieuwsbrieven uit het verleden 
opgedaan, stellen wij u, namens br. 
Nico Simanjuntak BM van het  
kindertehuis Glorieux BM 
Kefamenanu op Timor een adoptie 
op naam (en op afstand) voor: 

 Naam : Fitaiis Imeno  

 Roepnaam : Fitaiis  

 Plaats en geboortedatum :  

 Mamsena, 13 juni 2002  
 
Een stukje van zijn levensverhaal 
“Ik ben het tweede kind uit een gezin van drie broers 
en zussen. Ik kom uit een arme, eenvoudige familie. 
Toen ik geboren werd, was mijn vader reeds uit 
beeld. Later vernam ik van mijn moeder dat hij een 
ongeluk heeft gehad en in 2005 is overleden. Mijn 
moeder had toen niet genoeg geld om voor mij en 
mijn broers en zussen te zorgen. Toen ik in de vierde 
klas van lagere school zat, overleed mijn moeder aan 
borstkanker. Ik heb geen ouders meer, alleen maar 
mijn broers en zussen.” 
Wanneer u persoonlijk of met een groep wilt voorzien 
in de zorg voor Fitaiis Imeno, dan is een berichtje 
aan het secretariaat voldoende om deze directe 
steun op afstand in gang te zetten. Uitgangspunten 
hierbij zijn: onderdak en voeding  
€ 20,- per maand en met onderwijs erbij € 27,50 per 
maand. Alvast bedankt namens Fitaiis! 

Desa Putera  

“Door de gemeente Jakarta zal een hoofdweg in 
Jakarta-Zuid/Lenteng Agung met enkele jaren wor-
den doorgetrokken.”, zo vertelt br.Tarcisius bezorgd. 
                                                
              Br. Tarcisius >> 
 
 
 
 
 
 
     
     << In de studie-/eetzaal  
     werd flink gewerkt… 
 

“Nagenoeg alle gebouwen zullen worden afgebroken 
en binnen de nieuwe rooilijnen opnieuw opgebouwd 
moeten worden. Door minder ruimte, zal de hoogte 
opgezocht moeten worden. Voor de kosten zal de 
stad Jakarta wel een zekere schadeloosstelling 
bieden, maar deze zal lang niet toereikend zijn,” 
aldus Tarcisius. Er is nog geen oplossing 
voorhanden, maar Desa Putera en de PVJ 
vertrouwen op de donateurs en de toekomst.  

Vincentius Puteri 

Op 4 maart 2015 was secretaris Dick Marjot op 
bezoek bij Sr. Paul, het team en de meisjes van 

Vincentius Puteri. Slamat Datang (welkom) werd ons 
toen toegezongen. Het werd een heel gezellig 
samenzijn met muziek, dans en samen eten. 

    
 
Gezellig samen eten na de  
zang- en dans show >> 
 
 
Door nieuwe eisen van de stad Jakarta is het 
parkeren voor de parochiekerk en in geval van eigen 
evenementen, noodzakelijk om voldoende 
parkeerplekken te hebben. Er is daarom meer 
parkeerruimte op eigen terrein gecreëerd. Het 
huidige guesthouse moest hierdoor wel wijken, 
alsmede de achterliggende bebouwing en tuin 
richting de Ciliwong rivier. Ter vervanging van deze 
bebouwing is de nieuwbouw, thans in de eindfase, 
neergezet. In de vorige Nieuwsbrief zag u het 
bouwskelet reeds staan. Hierin zijn nu de volgende 
bestemmingen opgenomen:  

 BG: speelruimte voor kinderen 

 1e Verdieping: wasbehandeling 

 2e Verdieping: reserve en droog spelen 

 3e Verdieping: droogruimte voor de was 

Het hoofdgebouw van Vincentius Puteri en de kerk 
hebben van de overheid de monumentenstatus A 
(opgelegd) gekregen. Er zijn daarom geen 
wijzigingen meer toegestaan aan deze gebouwen. 

Actueel nieuws 

Wist u dat: 

 Een donateur voor hun 12,5 jarig huwelijk alle 
financiële bijdragen aan Stichting Panti Asuhan 
overmaakte? Veel dank voor de € 766,50!  

 Een donateur bij een doopviering met de pet 
rondging voor Vincentius en € 150,- ophaalde? 
Ook hiervoor veel dank!  

Sponsordiner op 4 oktober 

Graag nodigen wij u uit om u op te geven voor een 
sponsordiner van Stichting Panti Asuhan bij het 
restaurant Candi Borobudur te Bussum (Stationsweg 
36, tegenover het NS-station). De kosten zijn € 29,50 
per persoon, waarvan € 9,50 ten gunste komt van de 
kinderen in Indonesië.  
Het sponsordiner (Indonesisch buffet) vindt plaats op 
4 oktober van 16.00 – 20.00 uur. Er is plaats voor 70 
personen. Dus wees snel! 
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het 
secretariaat (via secretariaat@panti-asuhan.nl of via 
0294 263905). Gaan wij u ook ontmoeten in 
Bussum? 
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