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Voorwoord 

Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting 

Panti Asuhan, 

Wij zitten alweer in het tweede coronajaar en op het 

moment van schrijven hebben wij te maken met een 

avond-lockdown. Hoe anders hadden wij het jaar 2021 

voorgesteld! Maar ook de vooruitzichten voor de start 

van 2022 stemmen niet al te positief. Het blijft afwachten, 

voor en na de feestdagen, wat het coronavirus (COVID-19 

en de gemuteerde varianten) voor ons in petto heeft. 

Laten we er maar met elkaar het beste van maken! 

Gelukkig hebben wij ook het afgelopen jaar weer diverse 

kindertehuizen in Indonesië, en daarmee de aan hen 

toevertrouwde kinderen, mogen helpen. Uiteraard 

dankzij uw giften! Bijzonder om te noemen is dat 

afgelopen najaar ondergetekende, samen met de 

secretaris-penningmeester Laudy Konings, een 

ontmoeting had met een echtpaar dat al sinds 2009, via 

hun bedrijf, verbonden is aan onze Stichting. Zij willen, als 

dat straks weer mogelijk is zonder corona-risico’s, naar 

Indonesië gaan en daar enkele tehuizen bezoeken op 

onder meer Bali en Lombok. Zij zijn onder de indruk van 

de projecten die wij in de afgelopen jaren hebben 

gefinancierd en ook van onze specifieke COVID-19 hulp, 

waardoor tehuizen konden blijven voorzien in de 

dagelijkse levensbehoeften voor de kinderen. Mede 

daarom hebben zij besloten een bijzonder genereus 

bedrag te doneren waar wij weer heel veel kinderen mee 

kunnen helpen. Terima kasih banyak! 

In 2020 kon ons traditionele sponsordiner helaas niet 

doorgaan. Gelukkig konden wij dit jaar, uiteraard 

rekeninghoudend met de geldende coronamaatregelen, 

deze traditie weer voortzetten en hebben wij 2 

sponsordiners georganiseerd. Eén diner vond plaats op 

onze vaste locatie in Bussum bij restaurant Candi 

Borobudur en één diner in Soest bij  restaurant 

Sempoerna. Bij het diner in Soest was als verrassing door 

onze gastheer zang en dans geregeld. Lees verderop in 

deze nieuwsbrief meer over de sponsordiners en over 

onze gastheer in Soest. 

Uiteraard blijven wij op zoek naar nieuwe donateurs en 

mocht u nog iemand weten of mensen kunnen 

enthousiasmeren, dan kunt u of kunnen zij contact met 

ons opnemen via secretariaat@panti-asuhan.nl. 

Daarnaast staan wij open voor uw ideeën omtrent nieuwe 

projecten, initiatieven en andere zaken die wij als bestuur 

kunnen oppakken. Wij houden ons van harte aanbevolen 

en verzorgen graag een presentatie over ons werk in 

Indonesië voor belangstellenden (bijvoorbeeld voor de 

lokale Rotaryclub, de (sport)vereniging waar u lid van 

bent en andere fondsen) die mogelijk via ons projecten 

voor kindertehuizen in Indonesië willen uitvoeren. 

Tenslotte 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 

brengt het jaar 2022 voor ons allemaal betere tijden! 

Fijne feestdagen & een gezond & gelukkig 2022!! 

Roland Kepel, voorzitter 

 

Actueel overzicht financiën (stand 12/12/21) 

Het afgelopen jaar meldden zich weliswaar 

kindertehuizen met specifieke projectaanvragen bij ons, 

maar ook bleef de behoefte aan COVID-19 hulp bestaan. 

Mede door de in het voorwoord van de voorzitter 

genoemde extra donatie hebben wij aan dat laatste 

gehoor kunnen geven bij de tehuizen waar dat echt nodig 

is, naast een tweetal extra projecten. 

In totaal kwamen wij in de eerste helft van 2021 uit op 

een bedrag van €35.950,-. In de tweede helft van het jaar 

is een soortgelijk bedrag uitgegeven. Uiteraard vergeten 

wij ook dit jaar de Vincentius tehuizen niet, waarbij 

Pondok si Boncel een extra bedrag ontving. Voor de derde 

maal (in totaal hebben wij dit bedrag voor vijf jaar 

toegezegd) hebben wij voor €5.000,- bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding op Papua. 

Daarnaast is een nieuw project gestart op Flores bij 

kindertehuis Panca Duo waar wij de ruimte waar de 

kinderen eten en drinken voltooien.Wederom is dit jaar 

het goede werk van zuster André Lemmers niet vergeten 

en is een bedrag overgemaakt om een tiental operaties 
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van kinderen mogelijk te maken. Tenslotte is voorzien in 

COVID-19 hulp bij een aantal kleine(re) instellingen in 

Jakarta, op Bali en op Flores. 

Hieronder de COVID-19 hulp over 2021: 

• Kindertehuis “Pondok si Boncel“ (Jakarta)  €   2.500,00 

• Kindertehuis “Panca Duo” (Flores)        €    2.500,00 

• Kindertehuis “Penuai Ind.” (Bali)        €    2.500,00 

• Kindertehuis “Chloe” (Bali)                       €   2.500,00 

• Kindertehuis “Timeus” (Bali)         €   2.500,00 

Daarnaast nog de andere bijdragen over 2021: 

• Operaties via Sinar Pelangi (Jakarta)        €    7.500,00 

• Afbouw eetkamer bij Panca Duo (Flores)   €    5.000,00 

• Ontwikkeling Sanyona (Papua)        €    5.000,00 

• Kindertehuizen Vincentius (Jakarta)        €    4.000,00 

• Kindertehuis “Chloe” (Bali)         €    2.000,00 

• Leermiddelen Padua College (Papua)           €    6.750,00 

• Leermiddelen voor “Timeus” (Bali)                 €    1.200,00 

• Kampus Diakoneia Modern (Jakarta)              €  13.500,00 

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

                                                                           €  12.500,00 

In totaal is over 2021 een bedrag van €69.950,00 

uitgekeerd aan kindertehuizen in Indonesië. Op onze 

website kunt u de actuele stand van zaken rondom de 

diverse projecten raadplegen. 

Laudy Konings, secretaris-penningmeester 

Voortgang projecten 

Afgelopen november ontvingen wij van broeder Nico 

Dister ofm een vierde voortgangsbulletin over de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding “Santo Yosef 

Nazaret” (ofwel afgekort: Sanyona) in Sentani, Papua. Een 

bijzonder bulletin omdat broeder Nico eindelijk (nadat hij 

vanwege COVID-19 1,5 jaar moest verblijven in Jakarta) 

weer terug is op 

Papua.  

Broeder Nico vertelt 

in zijn schrijven dat 

eind augustus de 

beroepsopleiding van start is gegaan en de eerste lichting 

scholieren, een 60-tal, zijn verdeeld over twee 

studierichtingen (Landbouw en Zoetwater Visserij). 

Vanwege COVID-19 beperkingen volgen deze leerlingen 

in twee groepen de lessen: de ene groep ’s morgens en de 

andere groep ‘s middags. 

Hoewel hij niet fysiek bij de officiële opening van Sanyona 

kon zijn, is broeder Nico blij dat hij nu met eigen ogen kan 

aanschouwen hoe ver de bouw is gevorderd.  

De foto’s laten een deel van de bouw zien die wij als 

Stichting alleen nog kenden van plattegronden (zie ook 

onze Nieuwsbrief van december 2020 - nummer 100). 

 

 

 

 

Broeder Nico 

schrijft dat de 

grond rondom de 

school nog 

bewerkt moet 

worden. Een deel 

wordt een siertuin, en een deel wordt een soort 

oefenterrein waar de leerlingen die de opleiding 

Landbouw volgen onder andere beddingen leren 

aanleggen. Kortom: de jaarlijkse bijdrage van €5.000 die 

de Stichting tot en met 2023 heeft toegezegd, is nog 

steeds van harte welkom bij de ontwikkeling van de 

gronden, maar ook voor nog andere beroepsopleidingen. 

In 2019 is onze Stichting in contact gekomen met het 

kindertehuis Panca Duo, een 

instelling waar een kleine 30 

kinderen, velen met een 

meervoudige handicap, 

verblijven. Het tehuis bevindt 

zich op het eiland Flores dat 

aan het einde van het regenseizoen in 2019 kampte met 

hevige overstromingen. Panca Duo had het toen erg 

zwaar ten aanzien van hun ondergelopen huisvesting 

(woon-/slaapvertrekken, keuken/eetkamer) inclusief 

inboedel (van keukengerei tot aan de bedden). Onze 

Stichting heeft toen een financiële impuls gegeven zodat 

in de eerste hulp kon worden voorzien. 

Inmiddels zijn wij twee jaar verder en heeft het tehuis 

Panca Duo stappen gezet. Echter COVID-19 gooide roet in 

het eten ten aanzien van de afronding van de bouw: 

prijzen van materiaal stegen enorm en ook menskracht 
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om te bouwen was niet altijd voorhanden. Door middel 

van een projectaanvraag van €5.000 ten behoeve van de 

afbouw van de eetkamervertrekken zijn wij weer in 

contact gekomen met de bestuurder van Panca Duo, Duli 

Onan. Wij zijn blij dit kindertehuis te mogen helpen met 

de afronding van dit bouwproject. 

 

 

Hoewel als gevolg van COVID-19 het lastig blijft om 

kinderen met één ouder of begeleider naar Jakarta te 

laten afreizen voor een operatie of andere zorg bij Sinar 

Pelangi, de instelling waar zuster André Lemmers en haar 

staf werken, zien wij toch mogelijkheden om een aantal 

operaties te financieren. Zoals altijd rekenen wij een 

bedrag van gemiddeld €750,- per kind voor een operatie. 

Aan het einde van dit kalenderjaar stellen wij nog een 

bedrag van €7.500,- ter beschikking om deze kinderen 

weer een toekomst te geven.  

Isabelle Seelen, bestuurslid 

Terugblik op de sponsordiners 

Wij hebben geluk gehad, want afgelopen oktober was er 

groen licht vanuit de overheid 

en konden we weer een 

sponsordiner organiseren! 

Natuurlijk volgens de toen 

geldende richtlijnen van het 

RIVM.  

Om dit heugelijke feit te vieren was besloten om twee 

sponsordiners te organiseren. Op 10 oktober bij Lendy 

Trinanda van restaurant Candi Borobudur te Bussum, 

voor belangstellenden die reeds bekend zijn met onze 

Stichting en op 17 oktober op een voor de Stichting 

nieuwe locatie, namelijk restaurant Sempoerna in Soest, 

speciaal voor belangstellenden die onze Stichting nog niet 

kenden. De eigenaar van restaurant Sempoerna, Roger 

Pelupessy, is al jaren een enthousiaste donateur van onze 

Stichting. Lees verderop hoe hij als restauranthouder 

deze helaas nog steeds voortdurende coronaperiode 

beleeft. 

Met 91 deelnemers mogen wij spreken van een tweetal 

succesvolle diners. Beiden in een ontspannen sfeer 

waarbij wij als bestuur het leuk vonden om zowel 

inmiddels bekende gezichten alsook nieuwe 

belangstellenden te spreken.  

Tijdens beide 

avonden hebben wij 

natuurlijk een 

toelichting gegeven 

op de lopende 

projecten en – op 17 

oktober – de ontstaanswijze van de Stichting. Bijzonder 

leuk was dat tijdens beide diners onze beschermheer 

burgemeester Maarten Divendal aanwezig was en de 

aanwezigen toesprak. Daarbij ging hij specifiek in op de 

betrokkenheid van zijn 

familie: zowel die van zijn 

ouders als oprichters van 

de Stichting alsook die 

van zijn zoon die op 10 

oktober voor het eerst 

deelnam aan het 

sponsordiner. 

Als verrassing had gastheer Roger Pelupessy in Soest voor 

entertainment gezorgd. Indo rockband The Family 

verzorgde live muziek (waarbij onze gastheer ook een 

mooi deuntje meezong!) en twee 

Balinese danseressen voor een 

tweetal prachtige traditionele 

dansen. 
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Als primeur hielden wij dit jaar een quiz om de kennis van 

onze gasten over Indonesië te testen. Iedere tafel werd 

gezien als één groep en deed fanatiek mee. De winnende 

tafel mocht uiteindelijk 

het buffet openen, met 

recht een heerlijke prijs!  

Beide sponsordiners 

hebben tezamen een 

mooi bedrag opgeleverd 

van bijna €2.000,00 én 

nieuwe donateurs die zich voor een langere periode aan 

de Stichting Panti Asuhan verbinden! 

Wij danken alle deelnemers aan de beide diners voor hun 

komst en hopen op even zo succesvolle sponsordiners in 

2022! 

Moira Kaltofen, bestuurslid 

In gesprek met Roger Pelupessy 

In 2011 begon Pelupessy zijn toko Sempoerna aan de 

Beckeringstraat in Soest. Het idee was simpel: het afhalen 

en bestellen van gerechten. Door een gewijzigd 

bestemmingsplan moest Roger op die locatie stoppen. 

“We waren dus op zoek naar iets anders. Toen kwamen 

we dit prachtige pand tegen aan de Vredehofstraat 6. Ik 

geloof dat het zo heeft moeten zijn.” 

Waar voorheen Grand Café Soestdijk zat, zit nu sinds 2020 

restaurant Sempoerna. Maar wat betekent Sempoerna 

eigenlijk? “Het is Indonesisch voor ‘volmaaktheid, zuiver, 

puur’. Precies hoe ons eten is”, zegt Roger.  

Dat 2020 een valse start van het restaurant bleek, kon 

niemand bevroeden. En dat 2021 weer een bijzonder jaar 

zou zijn, had ook niemand verwacht. “Op 15 maart 2020 

zijn wij open gegaan om vervolgens in april in een 

lockdown terecht te komen. Later dat jaar werden wij – 

evenals alle horeca ondernemingen in Nederland – met 

vervroegde sluitingstijden en allerlei beperkingen 

geconfronteerd. Dat werd ook in 2021 het geval tot en 

met de dag van vandaag.” Hierdoor kende Sempoerna 

sinds de opening nog geen periode van zes 

aaneensluitende maanden van normale openstelling. 

Er is gelukkig wel een lichtpuntje, namelijk het afhalen en 

bezorgen, dat dekt nog enigszins de kosten van 

Sempoerna. De toekomst is zeer onzeker en de nieuwe 

maatregelen (ten tijde van het interview met Roger ging 

net de sluitingstijd van 17.00 uur voor de horeca in) 

moeten zeker niet te lang duren.  

Dat Roger een sociale ondernemer is die kinderen en 

jongeren een warm 

hart toedraagt, blijkt 

wel uit het feit dat hij 

jongeren met een 

rugzakje (ADHD, 

autistisme, uit huis 

geplaatste jongeren) 

heeft werken in zijn restaurant waarvoor Roger en zijn zus 

Rebecca een vader en moeder zijn. “Er is een uitstekende 

samenwerking met de andere medewerkers.” Daarnaast 

helpt Roger zijn familie die op Java, Bali en Lombok wonen 

omdat hun maandloon ontoereikend is om van rond te 

komen. 

Roger hoopt natuurlijk dat het jaar 2022 een mooi jaar 

mag worden waarin de kookkunsten van Sempoerna aan 

nog meer gasten kunnen worden getoond dan de 

afgelopen 2 jaren het geval was. Het bestuur dankt Roger 

en zijn staf voor de kenmerkende Indonesische 

gastvrijheid en de verzorging van het sponsordiner, mét 

zang en dans, en wenst hem veel succes in het nieuwe 

jaar. 

Roland Kepel, voorzitter 

 

Korte berichten 

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. Eén maal per jaar krijgt u een herinnering 

vanuit de Stichting, zodat u het volledige jaarbedrag tijdig 

voor de jaarwisseling heeft overgemaakt. 

Wij sturen u graag de overeenkomst in tweevoud toe, 

inclusief een invulinstructie en nadere toelichting op de 

werkwijze van de overeenkomst. Voor meer informatie: 

stuur een e-mail naar secretariaat@panti-asuhan.nl. 

Digitale Nieuwsbrief ontvangen? 

Als u voortaan deze Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, 

kan dat 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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