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Voorwoord 

Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting 

Panti Asuhan, 

Door persoonlijke omstandigheden is onze Nieuwsbrief 

iets later tot stand gekomen dan u van ons gewend bent. 

Hoe dan ook, wij zijn er trots op om u weer op de hoogte 

te stellen van de initiatieven van onze stichting. 

Hoewel wij ons in het post-corona tijdperk bevinden en 

veel weer terugkeert naar het ‘oude normaal, zien wij ook 

dat het coronavirus nog steeds niet helemaal is 

verdwenen waardoor wij ons nog altijd aan de basisregels 

moeten houden. Hopelijk zal na deze zomer het virus 

verworden tot een verkoudheid, zodat wij in oktober 

weer ons traditionele sponsordiner kunnen verzorgen. 

Hiervoor kunt u de datum van 9 oktober reserveren. Lees 

verderop in deze Nieuwsbrief meer hierover. 

Hoe verloopt het in Indonesië? Daar is men al weer een 

tijdje terug naar dit ‘oude normaal’ en zijn kindertehuizen 

weer opengesteld voor nieuwe opvang en ook zijn allerlei 

projecten weer hervat of gestart.  

Roger en Niluh Pelupessy uit Soest hebben tijdens hun 

vakantie op Java en Bali de Stichting Panti Asuhan bij een 

tweetal tehuizen vertegenwoordigd. Zij waren onder de 

indruk van deze ontmoetingen. Met name de 

kennismaking met de kinderen heeft diepe indruk op hen 

gemaakt. Via Roger en Niluh zijn wij op de hoogte 

gebracht van de resultaten van onze eerdere 

projectfinancieringen bij kindertehuis Rumah Buah Hati in 

Yogjakarta en bij kindertehuis Chloë op Bali. Ter plekke 

hebben zij de tehuizen nog kunnen helpen met kleine 

aankopen die in dankbaarheid door de begeleiders en 

kinderen van de tehuizen werden aanvaard. 

Naast de familie Pelupessy, is op het moment van 

schrijven van dit voorwoord ook nog een ander echtpaar, 

die onze stichting een zeer warm hart toedraagt, op reis 

in Indonesië. Ook zij bezoeken een aantal kindertehuizen 

om te informeren naar de projecten en initiatieven die wij 

daar hebben gefinancierd. Daarnaast kijken zij naar 

andere kindertehuizen waar onze financiële hulp mogelijk 

nodig zou kunnen zijn. Mocht u overigens zelf ook 

Indonesië bezoeken en wilt u iets voor ons als stichting 

betekenen, neem dan gerust contact met ons op om naar 

de mogelijkheden te informeren. 

Zoals reeds in voorgaande nieuwsbrieven aangekondigd, 

reist het Bouwteam Hoogland dit najaar af naar Papua. Zij 

gaan daar een bijdrage leveren aan de beroepsopleiding 

“Sanyo Yosef Nazaret” ofwel Sanyona in Sentani, wat in 

de afgelopen jaren door broeder Nico Dister ofm en zijn 

team is neergezet. Broeder Nico is tot en met september 

in Nederland, een verblijf dat door corona 2 jaar later 

plaatsvindt. Er wordt een ‘live’ ontmoeting tussen de 

heren van het Bouwteam Hoogland en broeder Nico 

georganiseerd. In onze Nieuwsbrief van december leest u 

daar zeker meer over. 

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 2021 en update 2022 

 
Sinds het coronavirus is tot onze vreugde zowel het aantal 

donaties alsook de omvang per donatie toegenomen, dit 

geldt voor zowel de vaste kern aan donateurs alsook de 

incidentele giften. Dit was ook het geval over het jaar 

2021. Daarnaast zijn wij zeer verheugd met een 

eenmalige substantiële gift in september vorig jaar 

waarbij het verzoek was deze specifiek te besteden aan 

de wat kleinere instellingen waarmee wij contact hebben. 

Vanwege corona heeft de stichting in 2021 een aantal 

kindertehuizen extra gefinancierd. In ons jaarverslag is dit 

Inkomsten:

Ontvangen donaties 65.759,00€         

Totaal 65.759,00€         

Ontvangen rente op spaarrekening -€                     

Totaal inkomsten 65.759,00€         

Uitgaven:

Boekhouding 302,00€              

Bestuurskosten, incl. porto/verzendkosten 1.350,00€           

Verzekering 272,00€              

Kosten website 530,00€              

Bankkosten 683,00€              

(3.137,00)€          

Netto resultaat 62.622,00€         
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separaat aangegeven (in totaal €12.500 voor COVID-19). 

De overige financieringen betroffen projecten (€53.450) 

en de jaarlijkse gift aan de vier Vincentius tehuizen 

(€5.500). In totaal een bedrag van €71.450, waarbij een 

aanvulling is gedaan van bijna €5.700 uit onze reserve. Per 

abuis stond overigens in de Nieuwsbrief van december 

2021 dat wij €69.950 in 2021 hadden besteed, dat is dus 

€1.500 meer geweest. De exploitatiekosten namen dit 

jaar helaas toe, maar blijven onder de 5% met 4,8%. 

Tenslotte de stand van zaken in 2022. De uitgaven tot nu 

toe komen op het volgende neer: 

• Kindertehuis “Hawaï” (Papua)         €   5.000,00 

• Sekola Luar Biasa “Bina Kasih”         €   2.850,00 

• School in Penanggak (Lombok)         €   3.500,00 

• Kindertehuis “Chloë” (Bali)          €      647,58 

• Kindertehuis “Rumah Buah Hati” (Yogja)    €   2.470,00 

• Sinar Pelangi (Jakarta)         €   3.750,00 

• Sekola Luar Biasa “Bakti Putra” (Yogja)       €   1.850,00 

In totaal is in 2022 reeds voor €20.067,58 aan projecten 

en corona gerelateerde initiatieven gefinancierd. 

Laudy Konings, secretaris-penningmeester 

Lopende en nieuwe projecten 

Het jaar 2022 startte met een brandbrief van broeder 

Nico Dister ofm. Hierin maakte hij melding dat als gevolg 

van de guerrillaoorlog die woedt in de binnenlanden van 

Papoea tussen de legers van onafhankelijkheidsstrijders 

en troepen van het Indonesische leger, er sprake is van 

veel slachtoffers, helaas ook onder kinderen. In dat kader 

zijn toen diverse kinderen opgevangen in de instellingen 

die vallen onder de stichting “Papoea Dochter van 

Compassie” en hebben wij met een bedrag van €5.000,- 

bijgedragen aan de kosten van deze opvang. 

Daarnaast is – bij hoge uitzondering – een tweetal collega-

stichtingen geholpen aan enerzijds het rondkrijgen van de 

ouderbijdragen voor 95 schoolkinderen van een speciaal 

onderwijsinstelling en anderzijds de herbouw van een 

kleuterschool in Penanggak, een dorp op West-Lombok.  

Het eerste project betrof de ouderbijdragen bij de Sekola 

Luar Biasa (speciaal onderwijsschool) “Bina Kasih”. Deze 

school verzorgt onderwijs voor kinderen met een 

geestelijke of lichamelijke beperking. De school is gelegen 

in een dorp tussen Semarang en Yogyakarta en heeft 75 

leerlingen en 12 leerkrachten. Inmiddels is de school 

uitgegroeid tot een regionale school met een lange 

wachtlijst. Echter door uitbreiding van de school kan aan 

20 extra kinderen primair onderwijs worden geboden. 

Voor deze 95 kinderen financiert de Stichting Panti 

Asuhan het onderwijsgeld voor het lopende jaar, ad. 

€2.850,-. 

Het tweede project via een collega-stichting betrof de 

bouw van een school. In het bergdorp Penanggak wonen 

enige honderden mensen. Er is daar een basisschool en 

een kleuterschool. Het kleuterschoolgebouw is bij de 

aardbevingen in juli 2018 volledig weggevaagd. Er is 

vervolgens gezorgd voor tijdelijk onderdak, echter door 

zwaar weer is ook deze locatie in 2019 niet meer 

bruikbaar geworden. Sinds 2020 is gestart met de 

geleidelijke opbouw en tegelijkertijd uitbreiding van de 

school. De Stichting Panti Asuhan heeft met een 

eenmalige donatie van €3.500,- hierin bijgedragen. 

 

Eind vorig jaar nam de heer Jan Baan contact met ons op. 

Samen met zijn vrouw en kinderen verbleef hij voor een 

periode van 8 maanden in Yogjakarta. Hij vroeg ons of hij 

ons ergens mee van dienst zou kunnen zijn gedurende 

deze periode. Wij hebben hem toen in contact gebracht 

met zuster André Lemmers in Jakarta, die op haar beurt – 

via haar grote netwerk – Jan heeft geholpen aan adressen 

van kindertehuizen in Yogjakarta. Uiteindelijk heeft dit 

geresulteerd in vrijwilligerswerk van Jan als leraar Engels 

bij het kindertehuis Rumah Buah Hati. Een instelling waar 

26 weeskinderen wonen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. 

Het is een hele bijzondere groep die bestaat uit een 

gedreven vrouw die de leiding heeft en een groep 

kinderen die heel goed samenwerkt en elkaar helpt.  
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Tijdens zijn vrijwilligerswerk constateerde Jan dat hun dak 

moest worden gerepareerd en ook dat de keuken 

hoognodig aan vervanging toe was. In totaal heeft de 

Stichting aan dit herstel een bedrag van €2.000 besteed. 

Afgelopen mei bezoch-ten Roger en Niluh Pelupessy het 

kindertehuis Rumah 

Buah Hati. Zij maakten 

daarbij kennis met de 

leiding van het tehuis 

maar ook met Jan Baan. 

Ook waren zij onder de 

indruk van hetgeen ze 

daar aantroffen, waarbij zij nog voor een bedrag van €470 

aan eten, drinken en andere kleine benodigdheden 

hebben gedaan voor het tehuis. 

 

Als dank voor het leggen van de contacten namens ons 

voor Jan Baan, hebben wij nog een vijftal operaties van 

kinderen via Sinar Pelangi gefinancierd. Het bestuur 

waardeert het goede werk van zuster André Lemmers in 

Jakarta en de ondersteuning die haar familie vanuit 

Nederland biedt. 

Tenslotte zijn wij via bestuurslid Moira Kaltofen in contact  

gekomen met Cantya Siswanto, een oud-collega van 

Moira. Cantya – gezien haar Indonesische roots – is een 

initiatief gestart om geld in te zamelen voor een school 

voor speciaal onderwijs in Yogjakarta en wil graag de 

samenwerking met onze stichting opzoeken. De school 

waar een veelheid aan projecten zijn op te pakken heet 

Sekolah Luar Bias (speciaal onderwijsschool) “Bakti 

Putra” en heeft twee functies: 

1. Onderwijs geven aan kinderen in de leeftijd van 7 

tot en met 18 jaar met een fysieke en geestelijke 

handicap.  

2. Het fungeren als tehuis voor diegenen waarvan 

de ouders niet kunnen voorzien in de zorg. 

Op dit moment zijn wij gestart met een klein bedrag om 

de eerste zaken aan te pakken, waaronder de aanschaf 

van onderwijsmiddelen. Maar ook het sanitair, de 

slaapvertrekken van de inwonende kinderen en de 

keuken verdienen meer dan een opknapbeurt. In de 

volgende Nieuwsbrief geven we u een update. Hieronder 

een impressie van de huidige stand van zaken. 
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Isabelle Seelen, lid van het bestuur 

In memoriam: Broeder Nico Simanjuntak 

Geschrokken namen wij – vertraagd – kennis van het 

bericht dat onze contactpersoon bij de Budi Mulia 

stichting, broeder Nico Simanjuntak, reeds op 14 

augustus 2021 op 66-jarige leeftijd plotseling is 

overleden. Als Stichting Panti Asuhan hebben wij 

jarenlang plezierig contact gehad met broeder Nico. 

Hoewel het Indonesisch zijn moedertaal was, hielp het 

enorm dat broeder Nico zowel Nederlands als Engels 

sprak, dit maakte een goede communicatie met elkaar 

mogelijk. 

In de afgelopen 10 jaar hebben wij elkaar een aantal 

malen ontmoet in Nederland om bij te praten en 

mogelijke nieuwe, maar ook afgeronde, projecten met 

elkaar door te nemen. Eén van de laatste projecten die wij 

via hem voor zijn kindertehuizen hebben kunnen 

financieren was de aanschaf van onder andere matrassen 

en bedden-/ linnengoed voor de tehuizen Kefamenanu 

(Timor), Karina (Solo) en Pangururan (Sumatra). Bij zijn 

overlijden was hij aan het sporten met studenten bij deze 

laatste instelling in Pangururan.  

 

Wij gedenken broeder Nico Simanjuntak als een warme 

en sociale man met een groot hart voor kinderen. Wij 

zullen hem missen en zetten zijn werk voort via zijn mede-

broeders bij de Congregatie van de Broeders van Onze-

Lieve-Vrouw van Lourdes. 

Laudy Konings, secretaris-penningmeester 

Meld u aan! Sponsordiner op 9 oktober 

Zoals de voorzitter in de inleiding reeds aangaf, gaan wij 

dit najaar weer een sponsordiner organiseren. Dit jaar 

wordt het sponsordiner gehouden in Soest bij restaurant 

Sempoerna in Soest. De kosten bedragen €35,00 per 

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

project gaat. 

U kunt zich aanmelden (per e-mail) bij ons secretariaat 

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

definitief nadat u heeft betaald!  

Let op: net als vorig jaar het geval was, vindt het 

sponsordiner plaats onder voorbehoud van maatregelen 

rondom COVID-19 die op dat moment zullen gelden. 

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 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 jaarwisseling heeft 

overgemaakt. Wij sturen u graag de overeenkomst in 

tweevoud toe, inclusief een invulinstructie en nadere 

toelichting op de werkwijze van de overeenkomst. Mail 

ons op secretariaat@panti-asuhan.nl. 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

Als u voortaan deze Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, 

laat het onze secretaris weten via secretariaat@panti-

asuhan.nl. Wij zullen u dan op de digitale verzendlijst 

plaatsen. 

Moira Kaltofen, lid van het bestuur 
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