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Voorwoord 

Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting 

Panti Asuhan, 

We kijken terug op een bewogen 2020, een heftig jaar, 

zeker ook voor de kindertehuizen in Indonesië, van de een 

op de andere dag werd alles gesloten en het dagelijkse 

leven kwam min of meer tot stilstand. In principe is 

Indonesië na maart 2020 in een volledige lock down 

gegaan en is onduidelijk hoeveel mensen er aan het 

Coronavirus zijn overleden. Het is lastig de juiste 

informatie te krijgen aangezien er niet veel wordt getest 

in dit land. Sinds kort wordt het leven langzaam aan 

steeds weer wat normaler maar de besmettingen lijken 

niet af te nemen, hetgeen grote zorgen baart. 

Wij zijn in ieder geval bijzonder blij dat wij in de eerste 

fase van het coronavirus hulp hebben kunnen bieden aan 

een aantal tehuizen. Daarnaast hebben wij als bestuur 

tijdens onze – tegenwoordig – digitale vergaderingen ook 

besluiten genomen over reguliere projecten. In deze 

nieuwsbrief treft u weer een toelichting over enkele 

projecten aan. 

Ondanks dat wij een deel van onze sponsoren niet zoals 

gewoonlijk persoonlijk hebben kunnen treffen op het 

sponsordiner (dat om begrijpelijke redenen door ons is 

afgezegd), dank ik natuurlijk iedereen voor hun bijdrage 

in deze voor sommigen toch economisch moeilijke tijden. 

Ik hoop dat u ons blijft steunen, zeker nu ten tijde van 

deze pandemie, maar ook in de jaren die daarop volgen.  

Uiteraard blijven wij op zoek naar nieuwe donateurs en 

mocht u nog iemand weten of mensen kunnen 

interesseren, dan is meer informatie te vinden op onze 

website www.panti-asuhan.nl. Recent nog zijn wij 

benaderd door het Zoriada fonds en hebben wij een 

uiteenzetting mogen geven over de doelstelling van onze 

Stichting en het soort projecten die wij financieren. Dit 

heeft erin geresulteerd dat wij een bedrag tot onze 

beschikking hebben gekregen om kinderen met een 

handicap te kunnen helpen met medisch zorg. Hierover 

leest u verderop meer. 

Tenslotte, zoals ik dat ieder jaar doe, wens ik u, mede 

namens het voltallige bestuur, veel leesplezier toe, maar 

vooral ook een goede gezondheid! Pas goed op uzelf en 

uw familie en hopelijk tot in betere tijden! 

Roland Kepel, voorzitter 

 

Actueel overzicht financiën (stand 14/12/20) 

In de vorige nieuwsbrief maakten wij melding van een 

“COVID-19 hulppakket” voor de verschillende 

kindertehuizen met een totale waarde van €36.600,-, een 

bijdrage van €35.000,- van voormalige Stichting 

Beheerfonds “Vaartsche Rijn” ten behoeve van de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding op Papua en een 

projectbijdrage ter vernieuwing van het sanitair bij KDM 

in Jakarta van €12.000,-. In totaal kwamen wij in de eerste 

helft van 2020 uit op een bedrag van €83.600,-. 

In de tweede helft van het jaar is nog een bedrag 

ontvangen dat specifiek bestemd is voor het kindertehuis 

Chloë (€400,-) en is vanuit het Zoriada fonds een bedrag 

van €5.250,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van 

een aantal operaties voor kinderen via Sinar Pelangi. Ook 

is in december traditiegetrouw aan de Vincentius 

tehuizen een bijdrage gestort van €4.000,-. Tenslotte is 

invulling gegeven aan de structurele bijdrage van €5.000,- 

per jaar, gedurende 5 jaren, aan de ontwikkeling van de 

eerder genoemde beroepsopleiding op Papua. Dit betreft 

het tweede jaar dat wij hierin voorzien. 

In totaal is over 2020 een bedrag van €98.250,00 

uitgekeerd aan kindertehuizen in Indonesië. 

Hieronder de COVID-19 hulp over 2020: 

• 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 

http://www.panti-asuhan.nl/
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• Diverse initiatieven (o.a. Children Under the Bridge) 

                                                                            €   1.200,00 

Daarnaast nog de reguliere projecten/bijdragen over 

2020: 

• Project Beroepsopleiding op Papua             € 35.000,00 

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

• Directe bijdrage voor kindertehuis Chloë   €      400,00 

• Bijdrage operaties Sinar Pelangi        €    5.250,00 

• 4 kindertehuizen van Vincentius         €    4.000,00 

• Beroepsopleiding (Papua)         €    5.000,00 

Op onze website kunt u de actuele stand van zaken 

rondom de diverse projecten raadplegen. 

Laudy Konings, secretaris-penningmeester 

Een bericht van onze beschermheer 

In deze periode waarin de samenleving wordt ontregeld 

door het coronavirus, zijn we meer dan ons lief is 

teruggeworpen op ons zelf. 

Iedereen heeft te maken met de maatregelen die zijn 

genomen om verdere verspreiding van het virus zoveel 

mogelijk te voorkomen. Sommigen van u zullen er direct 

of indirect ernstiger mee hebben te maken. Zieke mensen 

in uw omgeving of dierbaren die zijn overleden laten de 

impact zien en dit leidt tot intens verdriet. Ik wens u 

allemaal veel sterkte in deze trieste en onzekere tijden. 

De wereld om ons heen is letterlijk kleiner geworden. 

Meer thuis zitten, minder sociale contacten en het lijkt al 

weer heel lang geleden dat je spontaan ergens heen kon 

gaan. Toen ik gevraagd werd om wat te schrijven voor 

deze nieuwsbrief realiseerde ik me, dat voor mij 

Indonesië misschien wel nog verder weg is dan 

gebruikelijk. In het nieuws kom je de situatie in Indonesië 

niet als vanzelf tegen. Als je dan gaat zoeken, blijkt dat 

Indonesië in de maand november te maken heeft met de 

grootste uitbraak van het coronavirus sinds de zomer. 

Binnen Indonesië schijnt het ‘normale leven’ weer wat 

meer te worden opgepakt, maar het aantal besmettingen 

blijft ongehoord hoog. De pandemie heeft ervoor gezorgd 

dat het land, onder andere door het wegblijven van 

toeristen, in een recessie terecht is gekomen. Daarom is 

het in deze periode extra belangrijk dat we de kinderen 

die dankzij de hulp vanuit de Stichting Panti Asuhan een 

beter perspectief krijgen voor hun toekomst, nu niet 

vergeten. 

Ik weet nog van vroeger, dat bij ons in de familie in de 

december maand de verbondenheid met oom Winand 

ondanks de afstand extra aandacht kreeg. Niet alleen 

voor hemzelf, maar via hem – als directeur van de 

Vincentius kindertehuizen – ook voor die honderden 

kinderen in Indonesië die het zoveel slechter hadden dan 

wij. Ik denk dat oom Winand in al die jaren dat hij in 

Indonesië zijn werk deed, vaak te maken moet hebben 

gehad met tegenslagen. Wat is het dan fijn als er steun uit 

onverwachtse hoek komt.  

Ik wens u in ieder geval, ondanks alle beperkingen, mooie 

feestdagen toe en een goede jaarwisseling. 

Burgemeester Maarten Divendal, beschermheer 

Voortgang projecten 

Eindelijk kon het Kindertehuis KDM onder leiding van de 

bevlogen Sotar Sinaga in juli starten met het renoveren 

van de sanitaire voorzieningen (toiletten en douches). 

Eind oktober zijn de werkzaamheden afgerond. De twee 

foto’s tonen de situatie van vóór en na de renovatie. Op 

onze website treft u een fotoverslag en film aan van KDM. 

Van broeder Nico Dister ofm ontvangen wij periodiek een 

voortgangsverslag over het reilen en zeilen op Papua en 

dan met name het starten van de Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK ofwel Middelbare School voor Beroeps-

onderwijs) genaamd SANYONA (Santo Yosef Nazaret). 

Broeder Nico was verheugd dat hij ons kon melden dat 

een subsidie-aanvraag bij het ministerie van Onderwijs  
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van Papua was toegekend waardoor al meer dan de helft 

van het benodigde bedrag voor de bouw- en 

inrichtingskosten gerealiseerd was.  

Op de vorige pagina ziet u een schematische weergave 

van de begane grond (links) en vervolgens de eerste 

verdieping (rechts) van het nog te realiseren pand. 

Tenslotte nog een bericht over contacten die wij hebben 

met het Zoriada fonds. Zoals reeds genoemd in de 

inleiding heeft het fonds een bedrag van €5.250,- 

toegekend voor het uitvoeren van een aantal operaties 

van kinderen in Indonesië. Deze worden begeleid via Sinar 

Pelangi van zuster Andre Lemmers. Sinar Pelangi was zeer 

verrast met deze gift waardoor ook dit jaar een aantal 

kinderen met een handicap geholpen kunnen worden. 

Hoewel wij uitgegaan zijn van gemiddeld €750,-per 

operatie, had zuster Lemmers als gevolg van COVID-19 en 

daarmee samenhangende reisbeperkingen in Indonesië, 

in november slechts vier kinderen die direct konden 

worden geholpen. Nog eens drie kinderen staan op een 

wachtlijst totdat het veilig is om de reis naar Jakarta te 

ondernemen. 

Isabelle Seelen, bestuurslid 

Ondertussen in Jakarta bij Vincentius 

De wereldwijde 

coronacrisis heeft 

heel wat op haar 

geweten. Onder 

andere dat ik, nog 

steeds wonend en 

werkend te Jayapura 

in Papua (voormalig 

Hollandia, hoofdstad 

van toenmalig Neder-

lands-Nieuw Guinea), 

maar sinds medio 

maart op weg was naar het Land van de windmolens, nu 

al negen maanden lang gestrand ben in Jakarta. De 

vanwege COVID-19 gesloten grenzen van de EU stonden 

(en staan) een buitenlander als ik niet toe haar 

grondgebied te betreden. Gelukkig strandde ik wel op een 

betekenisvolle plek, namelijk bij de grondslag van de 

Stichting Panti Asuhan. Ik kreeg een prachtig onderdak bij 

mijn confraters die in Jakarta het kindertehuis “Vincentius 

Putra” runnen. Eén van de tehuizen waarvoor destijds de 

Stichting Panti Asuhan door de familie Divendal is 

opgericht om hen destijds door de moeilijke beginjaren 

heen te loodsen. 

De coronamaatregelen van de Indonesische regering zijn 

in dit enorm uitgestrekte land zeer verschillend van regio 

tot regio. Er zijn “groene” streken waar het virus nog maar 

nauwelijks de kop heeft opgestoken omdat de streek zelf 

van nature een geïsoleerd gebied is, maar er zijn ook gele, 

oranje, rode en purperrode streken, omdat er in 

Indonesië per dag circa 3.000 nieuwe besmette gevallen 

bij komen. Jakarta is hartstikke purperrood. De sociale en 

economische beperkingen zijn dan ook zeer stringent. Om 

de drukte buitenshuis te halveren, moeten motorvoer-

tuigen zich houden aan de “even-oneven regel”. Dat 

betekent dat als het nummerbod van je motorvoertuig 

eindigt met een even cijfer, dan mag je je voertuig alleen 

gebruiken op een even datum. Is het een oneven cijfer, 

dan mag je er alleen op oneven datums de weg mee op.  

In Jayapura heeft onze stichting “Papoea Dochter van 

Compassie” o.a. twee kleuterscholen (hier niet geïnte-

greerd in de basisschool), drie kindertehuizen, een 

HAVO/VWO school, een MBO-school (in aanbouw) en een 

gezondheidscentrum (de Robertuskliniek) onder haar 

financiële paraplu. We proberen de nood, veroorzaakt 

door COVID-19, zoveel mogelijk te lenigen. Via onze 

Robertuskliniek zorgen wij bijvoorbeeld voor voedsel-

pakketten die we vergezeld doen gaan van medische 

voorlichting over gezondheid en hygiëne. Er wordt 

nauwgezet op toegezien dat de “begunstigden” de 

gezondheidsinstructies in praktijk brengen. Bij het 

volgende bezoek van de betrokken patiënt aan de kliniek 

wordt er geëvalueerd en worden - zo nodig - nieuwe 

instructies gegeven. Overigens is Jayapura ook ‘”rood” 

gekleurd vanwege de vele besmettingsgevallen. 

Dankzij uw bijdragen, beste lezers van deze 100ste 

Nieuwsbrief, kunnen wij in de nabije toekomst het leven 

voor veel kinderen (én volwassenen) in dit prachtige land 

heel wat menswaardiger maken dan nu (helaas) nog het 

geval is. 

Broeder Nico Dister ofm 

Hoe gaat het met Candi Borobudur? 

In de afgelopen jaren konden wij voor ons sponsordiner 

terecht bij Candi Borobudur van restauranthouder Lendy 

Trinanda. Helaas hebben wij dit jaarlijks in oktober 

terugkerende diner vanwege de corona moeten afzeggen. 

Tijdens onze meest recente bestuursvergadering vroegen 
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wij ons af hoe het Lendy en zijn collega’s vergaat in deze 

lastige periode voor onder andere de horeca. 

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende 

maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. 

Dit betekende dat onder andere eet- en drinkgelegen-

heden die dag voor onbepaalde tijd moesten sluiten. De 

dag erop volgde aanvullende berichtgeving dat bezorgen 

en afhalen van eten mogelijk blijft. Voor Lendy en zijn 

collega’s betekende dit snel schakelen; het restaurant 

sluiten en de af weging maken om de afhaal- en 

bezorgservice op te schalen om 

de verwachte omzetdaling 

enigszins te beperken. 

Deelname aan een bezorgings-

platform was en is in de ogen 

van Lendy te duur omdat 

platforms 14% of meer aan 

kosten in rekening brengen per 

bezorgde maaltijd. 

Gelukkig heeft Lendy geen collega’s hoeven te ontslaan. 

De kok en de hulp kok konden aanblijven, en Lendy en zijn 

vrouw moesten natuurlijk zelf meer bijspringen onder 

andere bij de bezorging van de maaltijden. Desondanks 

heeft Lendy gebruik moeten maken van de NOW-regeling 

en heeft hij opgebouwde buffers moeten aanspreken om 

in ieder geval in een deel van de vaste lasten te kunnen 

voorzien 

Na de eerste semi-lock down in het voorjaar mocht het 

restaurant op 1 juni weer open. Weliswaar voor maximaal 

30 gasten, terwijl het restaurant capaciteit heeft voor 70 

gasten. Wie het restaurant kent, weet dat Lendy helaas 

geen terras voor de deur heeft. Daarnaast waren salades 

en andere koude gerechten in plaats van warme (en 

pittige) Indonesische maaltijden meer in trek. Veel gasten 

bleven in de zomermaanden dan ook weg. 

Begin november moest de horeca weer haar deuren 

sluiten. Lendy hoopt uiteraard op een volledige 

openstelling omdat voor hem en alle  andere horeca 

collega’s de Nederlandse ‘donkere dagen’ de dagen zijn 

dat velen van ons gezelligheid ook buiten de deur 

opzoeken en graag bij hem in het restaurant in Bussum 

komen eten. 

Lendy wenst zijn gasten, de donateurs en het bestuur van 

onze Stichting Panti Asuhan en vooral ook de kinderen in 

kindertehuizen in Indonesië een goede gezondheid toe. 

Roland Kepel, voorzitter 

 

 

Korte berichten 

Bouwteam Hoogland pas in najaar 2021 naar Papua 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur een aantal malen 

contact gehad met het Bouwteam Hoogland. Helaas heeft 

COVID-19 ook een stokje gestoken voor hun reis naar 

Papua om te helpen met het bouwproject SANYONA, de 

beroepsopleiding die in ontwikkeling is. Gelukkig houden 

de heren moed en hebben zij ons gemeld dat zij van plan 

zijn om in het najaar van 2021, uiteraard als condities het 

toelaten, af te reizen naar Papua. Wordt vervolgd! 

Werkdruk als gevolg van corona 

Dat corona zijn sporen achterlaat, heeft ook het bestuur 

van de Stichting Panti Asuhan en specifiek Petra van der 

Heijden ondervonden. Gelukkig zijn zij en haar man 

gezond maar neemt haar werk als wijkconsulent bij 

woonstichting JOOST, een woningcorporatie in Noord-

Brabant, sinds maart erg veel tijd in beslag. Zij trekt dan 

ook zelf de conclusie dat zij helaas niet voldoende 

aandacht kan besteden aan de invulling die hoort bij de 

rol van secretaris en treedt daarom terug als secretaris 

van de Stichting Panti Asuhan. Petra zal zich blijven 

inzetten voor onze stichting, maar dan niet meer als 

bestuurslid, zij zal haar omgeving blijven enthousias-

meren voor het werk van de Stichting Panti Asuhan. Wij 

danken Petra hartelijk voor haar inspanningen als 

secretaris, voor het leggen van contacten met nieuwe 

kindertehuizen in Indonesië en bij de werving van nieuwe 

donateurs. 

(Bedrijfs)sponsor gezocht! 

Op dit moment ontvangen ruim 300 belangstellenden per 

post en ruim 200 belangstellenden digitaal onze 

Nieuwsbrief. Vanaf 2021 zoeken wij een (bedrijfs)sponsor 

voor het drukwerk en de verzending van de Nieuwsbrief. 

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op 

met onze secretaris-penningmeester Laudy Konings via 

secretariaat@panti-asuhan.nl.  

Digitale Nieuwsbrief ontvangen? 

Als u voortaan deze Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, 

kan dan ook. Laat het ons per e-mail weten, dan plaatsen 

wij u op onze verzendlijst en besparen wij op 

verzendkosten! 

Moira Kaltofen, bestuurslid 
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