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Voorwoord 

Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting 

Panti Asuhan, 

Wereldwijd komen wij langzaam bij van COVID-19 en – in 

ieder geval bij de meeste Westerse landen waar velen 

inwoners meerdere vaccinaties hebben gehad – is dit 

besmettelijke virus over het algemeen beter beheersbaar 

geworden. Helaas doemt nu een andere fenomeen op en 

dat is de oorlog in Oekraïne. De gevolgen zijn wereldwijd 

voelbaar en economisch erg groot. Er is sprake van een 

stijgende inflatie: energie- en voedselprijzen schieten 

door het dak. In Nederland worden wij hiervoor 

gecompenseerd met financiële steun, maar hoe anders is 

dat in Indonesië! 

Het dagelijks leven is sinds maart/april van dit jaar voor 

veel Indonesiërs, waaronder heel veel kinderen, enorm 

verslechterd. Dat bevestigde ook mijn Indonesische 

familie die afgelopen zomer voor vakantie in Nederland 

was. Zij vertelde mij dat de prijzen voor basisproducten 

als zonnebloemolie, tarwe, maar ook vlees en vis, flink 

waren gestegen. Echter de Indonesische overheid is niet 

zo genereus als de Nederlandse om degene die het echt 

nodig hebben financiële hulp te bieden. 

Met uw giften hopen wij volgend begin volgend jaar, 

naast de welbekende projecten, ook een speciale 

financiële impuls te kunnen geven richting de bij ons 

bekende kindertehuizen. Min of meer gelijk aan de 

coronahulp die in 2020 en 2021 door u mogelijk is 

gemaakt. 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. 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 mogelijk willen maken. 

Dan nog een oproep die ik ook in de voorgaande 

nieuwsbrief deed. Mocht u in de gelegenheid zijn om 

volgend jaar naar Indonesië op vakantie te gaan en wilt u 

graag kindertehuizen bezoeken: laat het ons weten! 

Afhankelijk van waar u naartoe reist, kunnen wij u 

eventueel in contact brengen met instellingen waar wij in 

de afgelopen jaren projecten hebben gefinancierd. Wij 

zijn namelijk benieuwd wat u daar aantreft bij die 

kindertehuizen, hoe projecten die zijn gefinancierd 

daadwerkelijk zijn opgepakt en afgerond en of er zich 

mogelijk nieuwe kansen voor projecten voordoen. 

Tenslotte nog het volgende. Vanaf 2023 zal onze 

nieuwsbrief nog maar één keer per jaar verschijnen en 

wel in december van ieder jaar. Gezien de stijgende 

portokosten zal de focus vanuit het bestuur meer komen 

te liggen op de website (www.panti-asuhan.nl). U kunt 

hier vaker nieuwtjes lezen over de voortgang van 

projecten, het opstarten van nieuwe projecten, maar ook 

ontmoetingen die het bestuur heeft met 

belangstellenden en onze Indonesische contactpersonen 

bij de instellingen.  

Rest mij u, mede namens het voltallige bestuur, veel 

leesplezier toe te wensen, maar vooral ook een gelukkig 

en gezond 2023! 

Roland Kepel, voorzitter 

Actueel overzicht financiën (stand 14/12/22) 
Anders dan in de voorgaande jaren, hebben wij een kleine 

pas op de plaats gemaakt qua uitgaven. De COVID-19 hulp 

in 2020 en 2021 zorgde voor een flinke hap uit onze 

reserves. Daarnaast kregen wij via donateurs die ter 

plekke in Indonesië enkele instellingen hebben bezocht, 

soms een ander beeld dan tot nu toe door de leiding van 

de instelling was voorgeschoteld waardoor wij qua 

projectfinancieringen bij deze instellingen meer 

terughoudend zijn geworden. Dit, tezamen met het 

wegvallen van projectaanvragen als gevolg van het 

overlijden van broeder Nico Simanjuntak van de Budi 

Mulia stichting, hebben ervoor gezorgd dat wij dit jaar 

een lager bedrag hebben besteed aan projecten dan 

andere jaren. Dit betekende overigens niet dat het aantal 

projecten en instellingen minder is geworden, dat aantal 

bleef nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.  
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Uiteraard ontvingen ook dit jaar de Vincentius tehuizen 

een bedrag per tehuis, waarbij Pondok si Boncel een extra 

bedrag ontving. Voor de vierde 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, de instelling waar het 

Bouwteam Hoogland in 2023 letterlijk een handje komt 

helpen (zie verderop in de nieuwsbrief). 

De uitgaven over 2022 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) €    9.970,00 

• Sinar Pelangi (Jakarta)         €   3.750,00 

• Sekola Luar Biasa “Bakti Putra” (Yogja)       €   3.850,00 

• Ontwikkeling Sanyona (Papua)        €    5.000,00 

• Kindertehuizen Vincentius (Jakarta)        €    4.000,00 

In totaal is in 2022 €38.567,58 besteed aan projecten, 

goederen ter plekke als gevolg van een bezoek van 

donateurs en aanvullende COVID-19 hulp. 

Laudy Konings, secretaris-penningmeester 

Voortgang projecten 

Op Lombok, in Penanggak, is men druk doende met de 

herbouw en uitbreiding van de school die grotendeels is 

verwoest als gevolg van aardbevingen. Mannen en 

vrouwen helpen daarbij zij aan zij. Eerder dit jaar hebben 

wij een bedrag van €3.500,- gedoneerd als bijdrage aan 

deze herbouw. Van 

Harry Peters ontvingen 

wij een hele serie foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal kleine (project)bijdragen zijn weer gedaan bij 

Sekola Luar Biasa “Bakti Putra” in Yogjakarta, een speciaal 

onderwijsschool. Via Cantya Siswanto, een contact van 

bestuurslid Moira, is een aanvraag gekomen voor 

bijdragen aan schooluniformen voor 60 kinderen, 

muziekinstrumenten en dansuniformen en tenslotte ook 

de aanleg van een meer bij de tijdse WLAN omgeving 

(draadloos netwerk voor dat via WIFI toegang geeft tot 

onder andere internet). In totaal voor €2.000,- 

Bij broeder Nico Dister ofm op Papua vordert de 

ontwikkeling van Sanyona, de beroepsopleiding. 

Spannend wordt straks de reis van Bouwteam Hoogland 

(lees daarover verderop meer) om een bijdrage te leveren 

aan de herbouw en uitbreiding van het 

secretariaatsgebouw. Dit gebouw krijgt straks tevens 

vertrekken die dienst gaan doen als (tijdelijke) 

onderkomens voor leerlingen en docenten. Hieronder het 

huidige gebouw. 

Tot slot zijn ze bij “Rumah Buah Hati” in Yogjakarta, een 

project dat via Jan Baan en Judi van Diessen (lees 

verderop meer hierover) is aangedragen, enorm blij dat 

zij hun kindertehuis kunnen uitbreiden extra ruimte. Op 

de valreep van het jaar hebben wij nog een groot deel van 

de uitbreiding kunnen financieren (€7.500,-). Op de 

volgende foto wordt de grond bouwrijp gemaakt en kan 
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snel de fundering worden gestort zodat voor het einde 

van juni 2023 de eerste kinderen van de nieuwe 

huisvesting gebruik kunnen maken. 

 

Al het goede werk wordt vervolgd in 2023! 

Isabelle Seelen, bestuurslid 

Terugblik op het sponsordiner in Soest 

Op zondag 9 oktober vond het sponsordiner plaats bij 

restaurant Grand Sempoerna in Soest. Het liep 

uiteindelijk storm qua aanmeldingen, waardoor het 

bestuur op het laatst helaas ‘nee’ moest verkopen 

richting een aantal belangstellenden. Hiervoor nogmaals 

onze excuses. 

Het werd een ouderwets gezellige zondagnamiddag/-

avond, waarbij de ruim 60 deelnemers werden 

verwelkomd door de 4 bestuursleden van de stichting en 

het personeel van restaurant Grand Sempoerna. Na een 

openingswoord door de voorzitter, lichtte de secretaris-

penningmeester aan de hand van foto’s enkele projecten 

toe. Hij sloot af met een bijzonder contact dat de stichting 

in 2022 heeft opgedaan: Jan Baan zocht contact met het 

bestuur met de vraag of hij gedurende zijn verblijf van 10 

maanden met zijn gezin in Yogyakarta, iets kon betekenen 

voor de stichting. Ja en of dat kon! 

Jan was samen met zijn 

vrouw Judi van Diessen 

aanwezig om te 

vertellen over hun 

avonturen in Indonesië, 

waarbij hij specifiek 

inzoomde op het 

kindertehuis Rumah 

Buah Hati. Jan is via 

Zuster Lemmers in 

contact gekomen met 

dit kindertehuis. Bij 

deze instelling, waar 

een Indonesisch echtpaar met hun 2 volwassen kinderen 

zo’n 26 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar 

voorziet van kost en inwoning, gaf Jan als vrijwilliger 

Engelse lessen. Tijdens gesprekken met het echtpaar dat 

het tehuis runt en tijdens het rondlopen door het 

gebouw, zag Jan diverse kansen voor projecten voor de 

stichting. Een bijzonder project was het vernieuwen van 

het dak van het tehuis en onder zijn toeziend oog is dit 

project succesvol verlopen. Afgelopen voorjaar vond ook 

een ontmoeting plaats tussen Jan en Roger Pelupessy, de 

eigenaar van restaurant Grand Sempoerna, bij Rumah 

Buah Hati. Roger en zijn vrouw Niluh waren voor een 

familiebezoek aan Indonesië ook langsgegaan bij Rumah 

Buah Hati. 

Na deze toelichtingen was het tijd voor een overheerlijk 

Indonesisch buffet waarvan iedereen heeft genoten en 

werd er nog veel bij- en nagepraat. Dank aan alle 

deelnemers en donateurs die dit sponsordiner mogelijk 

hebben gemaakt! En ook dank aan Roger en zijn staf van 

Grand Sempoerna! 

Overigens heeft het sponsordiner uiteindelijk een bedrag 

van €1.550,- opgeleverd én nieuwe donateurs die zich 
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voor een langere periode aan de Stichting Panti Asuhan 

verbinden! 

Wellicht zien wij u het volgende jaar tijdens het 

sponsordiner 2023? 

Moira Kaltofen, bestuurslid 

Ontmoeting br. Nico en Bouwteam Hoogland 

Een reis van het Bouwteam Hoogland naar Papua om daar 

mee te werken aan een (bouw)project van br. Nico Dister 

ofm stond al sinds 2019 op de rol. Helaas gooide COVID-

19 roet in het eten waardoor deze plannen in de koelkast 

werden gezet. Om de draad weer op te pakken vond een 

ontmoeting plaats tussen het Bouwteam Hoogland en  

br. Nico, die dit jaar van mei tot en met half september in 

het Minderbroedersklooster in Megen (bij Oss) verbleef, 

in een lokaal restaurant in het dorp. 

Tijdens deze avond zijn veel informatie en ideeën 

uitgewisseld tussen de heren van Bouwteam Hoogland en 

de (bijna oneindige) mogelijkheden die br. Nico voor hen 

schetste. De heren kwamen met elkaar overeen om 

mogelijk een bijdrage te gaan leveren aan de bouw van 

een ruimte die bestemd is voor de beroepsopleiding 

Sanyona. Maar voordat dit kan plaatsvinden, dient een 

oud gebouwtje waar nu de administratie gehuisvest is, 

gesloopt te worden. 

Inmiddels heeft br. Nico de heren van het Bouwteam 

Hoogland bij zijn thuiskomst in Papua, tekeningen en 

plannen toegestuurd over de wensen van Sanyona. 

Afhankelijk van deze plannen en vooral ook de sloop van 

het huidige gebouwtje, zal het Bouwteam Hoogland in het 

voorjaar of op zijn laatst in het najaar van 2023 voor twee 

weken afreizen naar Sentani, Papua. 

Wij houden u graag via onze website op de hoogte van de 

voortgang op deze plannen en de reis van Bouwteam 

Hoogland! 

Laudy Konings, secretaris-penningmeester 

 

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. 

Naar één nieuwsbrief per jaar vanwege portokosten 

Hoewel de drukkosten meevallen, heeft de verhoging van 

de portokosten door PostNL voor het verzenden van onze 

nieuwsbrieven het bestuur doen besluiten om vanaf 2023 

terug te gaan naar één nieuwsbrief per jaar. Een volgende 

nieuwsbrief zal in december 2023 verschijnen. Wij hopen 

op begrip van onze donateurs voor deze beslissing. 

Wel zal de website vaker worden bijgewerkt om u 

zodoende toch te kunnen voorzien in laatste berichten en 

projecten die worden gefinancierd en opgepakt met uw 

donaties! 

Op vakantie naar Indonesië? 

Gaat u volgend jaar naar Indonesië op vakantie en wilt u 

graag kindertehuizen bezoeken? Laat het ons weten! 

Wellicht kunnen wij u in adressen en contactpersonen 

voorzien van instellingen die wij in de afgelopen jaren 

hebben geholpen. Wij zijn namelijk benieuwd wat u daar 

aantreft bij die kindertehuizen, hoe het welzijn van de 

kinderen is, hoe projecten zijn opgepakt door de leiding 

en – natuurlijk – of zich nieuwe kansen voor projecten 

voordoen. U kunt een e-mail sturen naar 

secretariaat@panti-asuhan.nl.  

Moira Kaltofen, bestuurslid 
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