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Voorwoord 

Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting 

Panti Asuhan, 

De wereld om ons heen is sinds maart van dit jaar 

ontzettend veranderd. Het raakt ons in het dagelijks 

maatschappelijk verkeer, van gezin en familie tot en met 

ons werk en andere omgevingen, zoals (sport)clubs waar 

wij actief zijn. Enkelen onder ons hebben direct te maken 

gehad met het coronavirus: familieleden, vrienden, 

bekenden of zij zelf zijn ziek geworden door corona. 

Sommigen hebben zelfs een dierbare verloren aan het 

coronavirus. Anderen helpen bijvoorbeeld vanuit hun 

cruciale beroep mee om het virus te bestrijden.  

Ook Indonesië ontkomt niet aan het virus, hoewel 

officiële cijfers lagere aantallen laten zien, bestaat er een 

sterk vermoeden dat in de praktijk niet alle slachtoffers 

zijn geregistreerd.  

In maart en april van dit jaar ontving het bestuur diverse 

signalen uit Indonesië. Zowel van onze contactpersonen 

en familieleden alsook vanuit tehuizen zelf die hun lokale 

inkomstenbronnen zagen opdrogen. Het virus en de 

daarmee samenhangende recessie had direct tot gevolg 

dat tehuizen in de problemen kwamen om de aan hen 

toevertrouwde kinderen te voorzien in hun dagelijks 

levensonderhoud, er was geen geld meer voor eten en 

drinken. 

Het bestuur heeft toen besloten om een groot deel van 

de in 2020 beschikbare gelden niet te besteden aan 

projecten, maar aan noodhulp voor de tehuizen om te 

kunnen overleven. Door middel van een goed 

beredeneerde inschatting wat het levensonderhoud van 

een kind gemiddeld per week kost, is op basis van het 

aantal kinderen dat permanent in de tehuizen verblijft, 

per tehuis een bedrag overgemaakt zodat voor circa 3 

maanden een tehuis kan voorzien in eten en drinken voor 

de kinderen. Onze penningmeester heeft hiervoor een 

eenvoudig rekenmodel gemaakt zodat ieder bij ons 

bekend tehuis een evenredige bijdrage ontvangt. 

Dat Indonesiërs ook solidair met elkaar zijn, bewijzen de 

berichten op social media. Op Bali bijvoorbeeld worden 

aan lantaarnpalen 

mandjes gehangen waar 

mensen etenswaren in 

kunnen doen voor 

minder bedeelde 

mensen om gratis mee 

te nemen. 

Omdat onze maat-

schappij op een andere 

manier verdergaat dan 

wij gewend waren, 

heeft dit mogelijk ook 

consequenties voor ons 

jaarlijkse sponsordiner 

in oktober. Vooralsnog hebben wij nog geen nieuwe 

datum gekozen en volgen wij de richtlijnen van de RIVM. 

Rest mij u, mede namens het voltallige bestuur, veel 

leesplezier toe te wensen en bovenal een goede 

gezondheid en een fijne zomer. 

Roland Kepel, voorzitter 

 

Financieel overzicht 2019 en update 2020 

 
Mede dankzij onze goede contacten met het bestuur van 

Stichting Beheerfonds “Vaartsche Rijn” hebben wij eind 

2019 een bedrag van €35.000,- ontvangen ten behoeve 

van de ontwikkeling van de beroepsopleiding op Papua.  

Samen met  broeder Nico Dister ofm zijn wij  zeer 

dankbaar voor deze mooie gift. Mede door deze 

incidentele bijdrage overtrof het jaar 2019 in financiële 

zin het resultaat van 2018 met 30%. Van de reguliere 

Inkomsten:

Bijdragen adoptiegelden en giften 79.850,00€         

Totaal bijdragen 79.850,00€         

Ontvangen rente op spaarrekening 595,00€               

Totaal inkomsten 80.445,00€         

Uitgaven:

Boekhouding/secretariaat 302,00€               

Kosten website 533,00€               

Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid 274,00€               

Representatiekosten en promotiematerialen 1.007,00€           

Copyright e.d. 415,00€               

Bankkosten 559,00€               

(3.090,00)€          

Netto resultaat 77.355,00€        
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bijdragen en giften hebben wij uiteindelijk €56.622,15 

kunnen uitkeren aan projecten en initiatieven bij 

verschillende kindertehuizen in Indonesië. Projecten die 

met uw hulp tot stand zijn gekomen, veel dank! Daarnaast 

bleven ook dit jaar de exploitatiekosten laag (3,8%). 

Bovenstaand betekent dat in 2019 geen onttrekking uit 

onze reserves heeft plaatsgevonden. Onder dankzegging 

van het voltallige bestuur is tijdens een video-vergadering 

op 16 april 2020 het financieel jaarverslag 2019 

vastgesteld. 

De stand van zaken in 2020. Eén van de eerste acties in 

2020 was de storting van de eerder genoemde €35.000,- 

voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding op Papua. 

Zoals eerder aangegeven hebben wij als gevolg van het 

coronavirus vanaf maart, met name gefocust op directe 

bijdragen in het inkomen van tehuizen voor het dagelijks 

levensonderhoud van de kinderen en minder op 

projecten. Hiervoor hebben wij een verdeelsleutel 

gehanteerd van €5 per kind per week, dit is in tranches 

uitgekeerd. Wel heeft het bestuur besloten om KDM te 

hulp te schieten met een project ter verbetering van hun 

sanitaire voorzieningen. Verder in de nieuwsbrief leest u 

hier meer over. De uitgaven tot nu toe komen op het 

volgende neer: 

• Project Beroepsopleiding op Papua             € 35.000,00 

• Project sanitair bij KDM (Jakarta)        € 12.000,00 

• Kampus Diakoneia Modern (Jakarta)            €    5.400,00 

• Kindertehuis “Dorkas“ (Jakarta)                   €   3.600,00 

• Sinar Pelangi (Jakarta)         €   4.500,00 

• Tehuizen Dochter van Compassie (Papua) € 10.800,00 

• Tehuizen Bina Mandiri Glorieux (Solo, Timor, Sumatra)  

                                                                            €   6.480,00 

• Kindertehuis “Panca Duo” (Flores)        €    1.620,00 

• Kindertehuis “Penuai Ind.” (Bali)        €    1.800,00 

• Kindertehuis “Chloe” (Bali)                       €   1.200,00 

• Diverse initiatieven (o.a. Children Under the Bridge) 

                                                                            €   1.200,00 

In totaal is in 2020 reeds voor €83.600,- aan projecten en 

corona gerelateerde initiatieven gefinancierd. 

Laudy Konings, penningmeester 

Voortgang projecten 

Ook Indonesië ontkwam niet aan het coronavirus. Veel 

van de bij ons bekende kindertehuizen sloten hun 

poorten om de aan hen toevertrouwde kinderen te 

beschermen tegen het virus. Eén van de gevolgen van het 

coronavirus is een abrupte stilstand van de economie 

waardoor vele Indonesiërs in financiële problemen zijn 

geraakt en/of terughoudend zijn in hun giften en 

bijdragen in natura (goederen, eten) aan kindertehuizen. 

Het gevolg daarvan was dat de kindertehuizen weinig of 

geen middelen meer hadden om de kinderen te voorzien 

in het dagelijks levensonderhoud. Het bestuur van de 

Stichting Panti Asuhan heeft besloten af te wijken van het 

beleid en de bij ons bekende tehuizen te voorzien van 

financiële middelen om voedsel in te slaan om voor een 

langere tijd te kunnen zorgen voor de kinderen. In april is 

hiertoe een totaalbedrag van ruim €35.000 overgemaakt. 

In de maanden mei en juni hebben wij van de diverse 

kindertehuizen dankbetuigingen en foto’s van ingekocht 

voedsel ontvangen. Hieronder volgt een compilatie. 
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Zoals gemeld hebben wij in 

april een aanvraag van 

Kindertehuis KDM (Kampus 

Diakoneia Modern) onder 

leiding van Sotar Sinaga toegekend. De aanvraag betrof, 

in tegenstelling tot de jaarlijkse bijdrage aan hun 

lesprogramma, een verbetering van hun sanitaire 

voorzieningen. Vanwege corona loopt dit project helaas 

vertraging op omdat het KDM-terrein nu hermetisch is 

afgesloten om het virus buiten de deur te houden. 

Hieronder een aantal foto’s van de huidige situatie. Wij 

houden u graag op de hoogte van de voortgang van dit 

project. 

 

 

 

Tenslotte ontvingen wij van broeder Nico Dister een 

voortgangsbericht over de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding op Papua. Ook die ontwikkeling ligt 

nagenoeg stil als gevolg van corona. Wel schrijft broeder 

Nico dat hij hoopt dat in de komende maanden toch 

voorbereidingen worden getroffen zodat het Bouwteam 

Hoogland (zie verderop, red.) een bijdrage aan enkele 

bouwprojecten kan leveren, mocht hun reis naar Papua 

dit najaar nog doorgaan. 
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Inmiddels is de website (www.panti-asuhan.nl) op 

onderdelen geüpdate qua foto’s en project-

beschrijvingen. De komende tijd zullen de meest recente 

projecten worden toegevoegd. Tevens streven wij ernaar  

om (delen van) de website in het Engels te publiceren. 

Petra van der Heijden, secretaris 

Bouwteam Hoogland naar Papua 

In het najaar van 2019 heeft het Bouwteam Hoogland 

contact gelegd met het bestuur van de Stichting Panti 

Asuhan. Met elkaar zijn de verschillende tehuizen 

nagelopen en mogelijke projecten besproken. Samen 

werd de conclusie getrokken dat een bouwproject op 

Papua als bijdrage aan het neerzetten van een 

beroepsopleiding het beste zou passen bij de heren van 

het Bouwteam Hoogland.  

Via e-mail, en 

mogelijk deze zomer 

in levenden lijve, is 

en wordt veelvuldig 

met broeder Nico 

Dister geschakeld 

over een specifieke 

bouwbijdrage. Het is 

de bedoeling dat, met een zorgvuldige voorbereiding bij 

de aanschaf van het bouwmateriaal ter plaatse, de heren 

van Bouwteam Hoogland een bouwproject opstarten en 

in een week afronden. Het betreft dus een donatie in geld 

(materiaal) en tijd (arbeid) van het Bouwteam Hoogland. 

Na afloop van de week laten de heren het gereedschap 

dat zij gebruikt hebben achter bij broeder Nico Dister, 

zodat zij zelf verder kunnen met het opzetten van de 

beroepsopleiding. Wellicht zijn de gereedschappen te 

gebruiken voor opleidingen in de bouwsector. Hopelijk 

gooit het coronavirus geen roet in het eten om af te reizen 

naar Papua, maar de gezondheid van het Bouwteam 

Hoogland en de kinderen en begeleiders op Papua gaat 

boven alles. Wordt vervolgd! 

Isabelle Seelen, lid van het bestuur 

Uitstel sponsordiner! 

Zoals eerder aangegeven hebben wij nog geen datum 

vastgesteld voor ons jaarlijks sponsordiner. Wij volgen de 

richtlijnen van het RIVM en hopen natuurlijk, net als u, dat 

het  sponsordiner dit najaar doorgang kan vinden 

Houd onze website nauwlettend in de gaten over de 

laatste berichtgeving rondom het sponsordiner. 

Moira Kaltofen, lid van het bestuur 

Wist u dat? 

Fiscale aftrekbaarheid van giften via overeenkomst 

De mogelijkheid bestaat om uw giften en donaties aan de 

Stichting Panti Asuhan fiscaal af te trekken van uw 

belastbaar inkomen. U dient hiervoor een overeenkomst 

aan te gaan met de Stichting voor een periode van 

minimaal 5 jaar. U bepaalt daarbij zelf de hoogte van uw 

jaarlijkse gift (bijvoorbeeld €120,00 per jaar). Eén maal 

per jaar krijgt u een herinnering vanuit de Stichting, zodat 

u het volledige jaarbedrag tijdig voor de jaarwisseling 

heeft overgemaakt. 

Voor meer informatie: raadpleeg onze website of stuur 

ons een e-mail (secretariaat@panti-asuhan.nl). Wij 

sturen u graag de overeenkomst in tweevoud toe, 

inclusief een invulinstructie en nadere toelichting op de 

werkwijze van de overeenkomst. 

Bijzondere gift 

Aan het begin van het jaar heeft één van onze 

bestuursleden geholpen in de verkoop van een 

modelautoverzameling uit een nalatenschap. Deze 

verkoop bracht niet 

alleen een aardig 

bedrag op voor de 

eigenaresse, zij was 

ook zo aardig om 

een deel ervan 

(€400,00) in de 

geest van haar man ten goede te laten komen aan de 

Stichting Panti Asuhan. Wij zijn blij dat wij haar hebben 

kunnen helpen bij de verkoop en danken haar namens de 

kinderen voor deze gulle bijdrage! De naam van deze 

donateur is bekend bij de redactie. 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

Op dit moment ontvangen ruim 200 belangstellenden 

onze Nieuwsbrief digitaal. Wilt u voortaan deze 

Nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Laat het ons per  

e-mail weten, dan plaatsen wij u op onze verzendlijst! 

Laudy Konings, penningmeester 

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

