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Voorwoord 

Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting 

Panti Asuhan, 

Inmiddels is er zicht op een terugkeer naar ‘het oude 

normaal’. Het eerste dat in mij opkomt na bijna anderhalf 

jaar corona is de vraag hoe gaat het met de gezondheid 

van onze donateurs en hun dierbaren. Ik hoop dat 

iedereen in goede gezondheid verkeert, mijn gedachten 

gaan uit naar degenen die een dierbare hebben verloren 

en ik wens hen veel sterkte. 

Uiteraard gaan mijn gedachten ook uit naar de kinderen 

in de tehuizen in Indonesië. Indonesië is zeer hard 

getroffen met als gevolg dat onder andere donaties 

vanuit hun directe omgeving weg- en terugvallen, mede 

door het wegblijven van toeristen aan de archipel. Zoals u 

weet heeft de stichting vorig jaar vooral voorzien in 

financiële noodhulp door forse bijdragen te leveren voor 

de dagelijkse gang van zaken: van voedsel en drinken tot 

en met de woonlasten (bijvoorbeeld de energierekening) 

van instellingen. Hiermee hebben wij vooral bij de 

kleinere tehuizen het verschil kunnen maken. 

Desondanks heeft Indonesië, maar ook andere niet-

Westerse landen, het zwaar: het dragen van mondkapjes, 

het vaccineren van alle inwoners verspreid over de 

eilanden (zo’n 270 miljoen), maar ook het fenomeen van 

een anderhalvemetersamenleving en thuiswerken, zijn 

niet zo vanzelfsprekend als in ons land. Laat staan de 

financiële vangnetten, zoals wij die in Nederland kennen, 

bestaan gewoonweg niet.  

Van mijn nicht dr. Jeanne, hoofd van de afdeling 

radiologie van een particulier ziekenhuis in Jakarta, 

begrijp ik dat Indonesië zich officieel nog in een strenge 

lockdown bevindt. Echter thuiswerken is daar eerder 

uitzondering dan regel en iedereen moet weer ‘gewoon’ 

aan het werk. Inmiddels laat de regering langzaam de 

 

teugels vieren nu de generatie van dertigers hun 

vaccinaties kunnen krijgen. Op dit moment zijn ruim 10 

miljoen volwassenen gevaccineerd (dat is nog geen 4% 

van de totale bevolking). 

Ondertussen werkt het bestuur van de stichting gewoon 

door. Hoewel wij elkaar in de afgelopen periode alleen 

maar digitaal hebben kunnen zien, is regelmatig met 

elkaar vergaderd over verzoeken die ons vanuit Indonesië 

hebben bereikt. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij weer een 

aantal projecten zijn gestart bij verschillende instellingen. 

Lees verderop in deze nieuwsbrief meer hierover. 

Tot slot wil ik afsluiten met een bericht over ons 

sponsordiner. Traditiegetrouw wordt dit diner rond de 

herfstvakantie gehouden, dit jaar op zondag 10 oktober 

en op zondag 17 oktober en dan op twee verschillende 

locaties. Vanzelfsprekend alles volgens de richtlijnen van 

de RIVM. Meer informatie vindt u verderop in deze 

nieuwsbrief. 

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 2020 en update 2021 

 
De ontvangen donaties over het jaar 2020 waren 

voornamelijk afkomstig van particulieren. Ondanks 

corona waren sommige giften van onze vaste kern 

donateurs substantieel hoger dan andere jaren. 

Waarvoor bijzonder veel dank! Ook van het Zoriada fonds 

en Wonderland B.V. (kinderopvang) hebben wij een 

mooie bijdrage ontvangen. De bijdrage van Zoriada komt 

specifiek ten goede  aan het uitvoeren van 7 operaties van 

kinderen via Sinar Pelangi van zuster André Lemmers.  

Inkomsten:

Ontvangen donaties 55.949,00€         

Totaal 55.949,00€         

Ontvangen rente op spaarrekening 8,00€                   

Totaal inkomsten 55.957,00€         

Uitgaven:

Boekhouding 302,00€               

Bestuurskosten, incl. porto/verzendkosten 307,00€               

Verzekering 274,00€               

Kosten website 522,00€               

Bankkosten 772,00€               

(2.177,00)€          

Netto resultaat 53.780,00€        
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Vanwege corona heeft de stichting in 2020 fors meer geld 

uitgekeerd in vergelijking met voorgaande jaren. Voor 

deze financiële noodhulp aan tehuizen en enkele 

reguliere projecten (in totaal een bedrag van €98.250,00) 

is het totaal aan inkomsten (ad €53.083,00) aangevuld 

met een onttrekking uit onze reserves van iets meer dan 

€45.000,00. De exploitatiekosten bleven ook dit jaar laag, 

ondanks het wegvallen van de gratis druk- en verzend-

kosten (3,9%). 

Onder dankzegging van het voltallige bestuur is tijdens 

een eerste fysieke vergadering op 28 juni 2021 het 

financieel jaarverslag 2020 vastgesteld. 

Tenslotte de stand van zaken in 2021. Het jaar is meteen 

afgetrapt met een extra financiële impuls aan het 

kindertehuis “Chloë” op Bali vanwege de coronacrisis (het 

wegblijven van toeristen op Bali). In de eerste helft van 

2021 is tevens het Padua College op Papua voorzien van 

nieuwe leermiddelen, is het onderwijsprogramma van 

KDM mede mogelijk gemaakt en zijn de tehuizen van 

broeder Nico Simanjuntak op Timor, Solo en Sumatra 

geholpen. Tenslotte is een nieuwe instelling op Bali aan 

ons projectenportfolio toegevoegd: Timeus. Een instelling 

die hulp voor/aan blinde en slechtziende kinderen biedt.  

De uitgaven tot nu toe komen op het volgende neer: 

• Kindertehuis “Chloe” op Bali                       €   2.000,00 

• Leermiddelen Padua College op Papua          €    6.750,00 

• Leermiddelen Timeus op Bali                       €   1.200,00 

• Kampus Diakoneia Modern (Jakarta)            €  13.500,00 

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

                                                                           €  12.500,00 

In totaal is in 2021 reeds voor €35.950,- aan projecten en 

corona gerelateerde initiatieven gefinancierd. 

Laudy Konings, secretaris-penningmeester 

Bestaande en nieuwe projecten 

In het najaar van 2020 ontvingen wij een specifiek bedrag 

van het Zoriada fonds dat bestemd was voor het 

uitvoeren van een zevental operaties via Sinar Pelangi van 

zuster Andre Lemmers. Wij zijn blij te mogen melden dat 

op dit moment een viertal operaties is 

uitgevoerd en goed verlopen: 

Talia is geholpen aan haar dubbel 

gespleten lip en open gehemelte. 

Echter een tweede operatie is 

noodzakelijk voor haar gehemelte en gebit. 

Voor Nova geldt eigenlijk hetzelfde als 

voor Talia. Hij is inmiddels geholpen 

aan zijn gespleten lip en open 

gehemelte. Zijn gebit ondergaat nog 

een ingreep. 

Ertati heeft gehoorproblemen. Haar 

trommelvlies blijkt niet te zijn 

volgroeid, waardoor zij aan beide oren 

geopereerd is. Op dit moment kan zij 

weer beter horen. 

Tenslotte is Efran, afkomstig van één 

van de Kei eilanden bij de Molukken, 

aan zijn klompvoet geholpen en heeft 

hij aangepaste schoenen gekregen. 

Zuster André Lemmers meldde ons 

dat COVID-19 patiënten met 

voorrang geholpen worden, 

waardoor het lastig is de vele kinderen die nog op een 

operatie wachten op korte termijn te helpen. Het is nu 

afwachten wanneer ook in Indonesië de corona-piek 

voorbij is en de wachtlijsten voor reguliere zorg 

weggewerkt kunnen worden. 

Het bestuur houdt een korte lijn met zuster André 

Lemmers en haar familie in Nederland om te bezien of in 

de tweede helft van dit jaar nog een aantal operaties 

gefinancierd kunnen worden.  

Van broeder Nico Dister ontvingen wij een project-

voorstel voor het Padua College op Papua Dit voorstel 

houdt een vernieuwing van diverse leermiddelen in de 

natuurkunde laboratoria, de inrichting van een leeszaal 

bij de bibliotheek en een taallaboratorium in. In ieder 

geval is begonnen met stromend water en diverse 
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afvoeren in de natuurkundelokalen. De komende tijd 

zullen andere investeringen worden gedaan. 

Via een aanvraag van de Nederlandse Stichting Timeus is 

door het bestuur besloten om haar Balinese tegenhanger 

financieel te ondersteunen. Deze instelling helpt blinde 

en slechtziende kinderen aan een toekomst door hen niet 

alleen onderdak te bieden, maar ook onderwijs te geven. 

Het bestuur heeft besloten om deze instelling te steunen 

in de ontwikkeling van lessen en de aanschaf van les-

materialen en een bijdrage in het voorzien in medische en 

dagelijkse kosten. 

      

 

In het voorgaande jaar hebben wij een bijdrage geleverd 

aan het verbeteren van de sanitaire voorzieningen van 

KDM (Kampus Diakoneia Modern). Dit jaar financieren 

wij deels het alternatieve onderwijsprogramma van KDM. 

Regelmatig hebben wij als bestuur plezierige contacten 

met de bevlogen Sotar Sinaga en zijn team.  

Sotar schrijft in zijn 

laatste mail aan ons: 

“Wij zijn erg dankbaar 

dat we de kinderen 

van KDM nog steeds 

kunnen voorzien van 

een geaccrediteerd 

onderwijsprogramma tijdens de COVID-19 pandemie. Wij 

zijn ook blij dat deze situatie voor ons nieuwe kansen 

biedt ten aanzien van innovaties in ons bestaande 

onderwijsprogramma. In deze moeilijke tijden prijzen wij 

ons met het gegeven dat er nog steeds mensen en 

organisaties zijn, zoals 

de Stichting Panti 

Asuhan, die 

vertrouwen hebben in 

ons, ons werk en het 

pad dat wij aflopen 

ondersteunen. Wij 

beseffen dat wij dit niet alleen kunnen doen en danken 

jullie voor jullie oprechte steun!”.  

Tenslotte hebben wij de kinderen in de tehuizen van Bina 

Mandiri Glorieux blij kunnen maken met een grote 

donatie. Voor de tehuizen Kefamenanu (Timor), Karuna 

(Solo) en Pangururan (Sumatra) hebben wij een bijdrage 

geleverd aan de aanschaf van een 40-tal matrassen en 

bedden-/linnengoed, uitrustingen voor kinderen voor op 

het sportveld en zelfs voor de bouw van een viskwekerij 

om zelf te kunnen voorzien in enerzijds een opleiding tot 

viskweker en anderzijds voedsel. Ook hebben wij bij deze 

tehuizen een bijdrage kunnen leveren aan het dagelijks 

levensonderhoud vanwege teruglopende inkomsten uit 

de eigen omgeving en regio. 
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Terugkijkend op het afgelopen halve jaar, hebben wij als 

bestuur gemeend om vooral projecten te financieren die 

een verband houden met onderwijs en daarmee het 

bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan 

kinderen in instellingen in Indonesië. 

Isabelle Seelen, lid van het bestuur 

Van onze ere-voorzitter Jan Divendal 

Als ik het me goed herinner, zijn de grote schoolvakanties 

in Jakarta zo rond de jaarwisseling. Met andere woorden: 

in de Vincentiushuizen en de andere tehuizen is alles nog 

in volle gang. Gelukkig is er voor alle hardwerkende 

verzorgers, begeleiders, leraren en leraressen, onderwijs 

ondersteunend personeel et cetera één grote troost: 

financieel worden de tehuizen (deels) gesteund vanuit 

Nederland door onder andere onze stichting. Daarom zijn 

wij zo blij met u, de donateurs die bijdragen leveren via 

de stichting aan de kinderen in de tehuizen in Indonesië. 

Door diegene met een religieuze achtergrond, dus 

mensen zoals ik, wordt met grote regelmaat gebeden: 

‘geef ons heden ons dagelijks brood’. In het Indonesisch 

wordt hetzelfde woord gebruikt, want ‘brood’ staat voor 

voedsel, voor eten, en voor veel Indonesiërs is dat rijst. 

Vanuit de Stichting Panti Asuhan zeg ik u veel dank voor 

uw bijdragen zodat dit brood (en dus rijst) voor kinderen 

in de tehuizen gekocht kan worden! 

Voor nu wens ik u een fijne vakantie, in Nederland of 
elders, en dank ik u voor uw vertrouwen in het goede 
werk van onze stichting! 

Jan Divendal, ere-voorzitter 

Sponsordiner 10 en 17 oktober 

Zoals de voorzitter in de inleiding reeds aangaf, gaan wij 

dit najaar 2 sponsordiners organiseren. Echter sinds ons 

laatste sponsordiner is de wereld om ons heen veranderd 

en leven wij in ons land (op het moment van schrijven) in 

een anderhalvemetersamenleving. Dit heeft ook 

gevolgen voor de inrichting van restaurants en daarmee 

voor ons traditionele sponsordiner. 

Gegeven de afgenomen bezettingscapaciteit bij 

restaurants, willen wij een tweetal sponsordiners 

verzorgen om eenzelfde aantal geïnteresseerden te 

kunnen ontvangen. Wij geven er de voorkeur om op 10 

oktober vooral onze ‘vaste groep donateurs’ te 

ontvangen bij Candi Borobudur in Bussum en op 17 

oktober een sponsordiner te houden bij restaurant 

Sempoerna in Soest voor geïnteresseerden die voor het 

eerst kennismaken met de Stichting Panti Asuhan. 

Uiteraard gaan wij ervan uit dat het op dat moment 

mogelijk is volgens de dan geldende regelgeving en 

volgen wij nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM. U 

kunt zich nu inschrijven voor zondag 10 oktober (locatie 

Candi Borobudur te Bussum) of voor zondag 17 oktober 

(locatie Sempoerna te Soest)! De kosten bedragen €35,00 

per persoon, waarbij €15,00 naar een nieuw te 

financieren project gaat. 

Houd onze website nauwlettend in de gaten over de 

laatste berichtgeving rondom het sponsordiner. U kunt 

zich aanmelden (per e-mail) bij ons secretariaat 

(secretariaat@panti-asuhan.nl). Uw aanmelding is pas 

definitief nadat u betaald heeft! 

Moira Kaltofen, lid van het bestuur 

Wist u dat? 

Bijzondere geste door oud-bestuurslid 

Onze voormalige secretaris Petra van der Heijden is 

recent van werkgever veranderd. Als ‘afscheidskado’ 

heeft zij aan haar oud-collega’s gevraagd om een gift te 

doen aan onze stichting. Mooi om te zien dat Petra ons 

goede doel nog steeds een warm hart toedraagt en ook 

mooi om te zien dat haar oud-collega’s dat ook doen! 

Terima kasih banyak, Petra! 

Wilt u ook iets bijzonders doen op het gebied van 

fondsenwerving, groot of klein, laat het ons weten via 

secretaris@panti-asuhan.nl. 

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 ons voor een periode van minimaal 5 

jaar. U bepaalt daarbij zelf de hoogte van uw jaarlijkse 

gift. Eén maal per jaar krijgt u een herinnering van ons, 

zodat u het volledige jaarbedrag tijdig voor de jaarwisse-

ling heeft overgemaakt. Wij sturen u graag de 

overeenkomst in tweevoud toe, inclusief een invulinstruc-

tie en nadere toelichting op de werkwijze van de 

overeenkomst. Mail ons op secretaris@panti-asuhan.nl. 

Moira Kaltofen, lid van het bestuur 
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