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Beste vrienden en vriendinnen van onze
Stichting Panti Asuhan,
Sommigen van u kennen dit verhaal, anderen nog
niet. In de zomer van 1976 bracht ik samen met
mijn ouders een bezoek aan de Vincentiushuizen in
Jakarta, met name aan broeder Winand, toen 40
jaar Franciscaan. Zelf was ik in die jaren kapelaan
in Volendam. Van 'elke week een gulden' in de
cafés tot grotere bedragen van oudere Volendammers, kwam zo veel geld bij elkaar, dat wij als
familie Divendal met twee bussen vol Vincentius
kinderen en tehuisopvoeders en -helpers een
picknick op Ancol - hét uitgaansgebied in Jakarta konden organiseren, en daarna allemaal het
zwembad in. Van de Volendammers van toen
draagt een aantal nog jaarlijks ongeveer € 2.000,bij, want zo zit Volendam in elkaar: als je kunt
helpen, help je! Mooi plan (voornemen) voor het
nieuwe jaar? In het Vincentius van 1976 kwamen de
kinderen aan van alles veel te kort: in eten, scholing
en huisvesting. Een slaapzaal met 150
stapelbedden(!) was er een voorbeeld van.
Bijgaand verhaal en de uitroep van mijn moeder Jet
Divendal (“Daar gaan we wat aan doen”), waren de
aanleiding om niet veel later de Stichting Panti
Asuhan op te richten. Niet voor uitjes naar Ancol,
hoe gezellig ook, maar allereerst om de jongens en
meisjes van de vier huizen in Jakarta onderdak,
onderwijs en eten te geven.
Sinds een paar jaar bestond ook Pondok si Boncel
om kinderen in de leeftijd tot 4 jaar, zo klein als ze
nog zijn, al onderdak te geven. Dat klinkt heel
eenvoudig, maar meer dan ooit blijkt dat dit de
voorwaarden zijn om jonge mensen een kans op
leven te geven, waar ter wereld ook.
Vanuit onze stichting geven wij die steun nog altijd
in Jakarta. Daar is in deze 40 jaar de zorg in de vier
huizen duidelijk dusdanig gegroeid, dat wij onze
steun vanuit Nederland ook aan andere tehuizen
kunnen geven: aan pater Nico Dister in Papua
Nieuw Guinea, aan broeder Damasus in Solo en,
zeker dank zij uw hulp in de nabije toekomst, ook op
andere plaatsen in Indonesië, de grote Gordel van
Smaragd. Via de website www.panti-asuhan.nl
houden wij u graag op de hoogte.
Mede door te zorgen dat ook deze jongens en
meisjes een goede toekomst krijgen, blijf ik dromen
van vrede voor hen en voor ons, nu allereerst in
2015.
Heel veel dank en heel veel zegen! Zalig Kerstmis,
vrede en alle goeds in 2015! Jan Divendal

Muiderberg, december 2014
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Van het bestuur
Het bestuur heeft op 3 november 2014 vergaderd.
Het was het derde overleg van dit kalenderjaar. Op
de agenda stonden onder andere het bestuursperspectief, de website en de financiële situatie:
 Vanwege drukte in het werk heeft één bestuurslid
het lidmaatschap in overweging. Wij zijn in
gesprek met twee potentiële kandidaten voor een
bestuurslidmaatschap. Wij houden u natuurlijk op
de hoogte.
 De nieuwe website is vóór de zomer live gegaan
en inmiddels hebben wij een aantal leuke
reacties ontvangen van bezoekers. Wij raden u
aan om de website, die steeds verder wordt
uitgebreid en actueel wordt gehouden met nieuwtjes en nieuwe projecten, te bezoeken. In het
nieuwe jaar lanceren wij een digitale mogelijkheid
voor een volmacht voor periodieke schenking.
 De eis van de overheid aan stichtingen om zich
ook op internet beter te profileren, loopt samen
met
onze
geactualiseerde
website. Door publicatie van
onze jaarcijfers, behouden wij
gelukkig
onze
ANBI-status
(Algemeen
Nut
Beogende
Instelling).
 Door de ontvangen donaties, giften en een mooi
legaat, is het beschikbare saldo gegroeid naar
circa € 48.000,-. Wij hebben tijdens onze laatste
vergadering besloten tot de volgende overboekingen voor de kerst van 2014:
 De 4 tehuizen van Vincentius te Jakarta, elk
voor € 5.000,-.
 Panti Asuhan Karuna te Solo voor € 5.000,-.
 Panti Asuhan Putri Karahiman te Papua voor
€ 5.000,-.
 Kindertehuis Kefamananu te West-Timor voor
€ 10.000,-.
In totaal weer een bedrag van € 40.000,- dat naar
Indonesië mag gaan op de plaatsen waar het zo
hard nodig is. Wij danken dus weer van harte al
onze donateurs en sympathisanten voor hun vrijgevigheid en warme support.
Terima Kasih Banyak!

Contactgegevens
Adres: Secretariaat Stichting Panti Asuhan
p/a De Lent 5 1399 JA Muiderberg
e-mail:
secretariaat@panti-asuhan.nl
website:
www.panti-asuhan.nl
Bestuurssamenstelling vanaf 15 juli 2014
Voorzitter:
de heer R.R.L. Kepel
Secretaris:
de heer D.C.L. Marjot
Penningmeester:
mevrouw T.M.Q. Verstege
Algemene leden:
de heer J. Divendal
de heer J.P. Dias
de heer L. Konings
mevrouw J.M. Mensink
Beloningsbeleid
Alle bestuursleden werken onbezoldigd.
Doelstelling
De doelstelling is conform artikel 2 van de akte van
oprichting d.d. 14 maart 1977:
Het doel van de stichting is het in de ruimste zin des
woords, verlenen van financiële steun aan kindertehuizen in Indonesië in het algemeen en in het
bijzonder aan de kindertehuizen van Vincentius te
Jakarta. Zij beoogt geen winstdoel.
Beleidsplan
Het bestuur voert het beleidsplan 2014 uit door:
 onze missie, visie en doelstelling te bekrachtigen;
 dit zichtbaar te maken op de nieuwe website;
 onze strategie naar 2020 e.v. uit te stippelen;
 inzicht te hebben en te houden op ons
“ondernemen”;
 het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het
uitzetten van nieuwe acties en initiatieven;
 het ontwikkelen van nieuwe of andere externe
uitingen.

Van de secretaris
Onze oprechte dank voor uw steun en bijdrage aan
onze Stichting Panti Asuhan in het afgelopen jaar.
Ondanks alle crises in de afgelopen jaren, blijft u de
(wees)kinderen in Indonesië toch steunen. In
voorliggende brief kunt u weer over het wel en wee
bij de tehuizen en over onze projecten lezen.
Van 3 tot 9 maart 2015 is uw secretaris Dick Marjot
weer (voor eigen rekening) in Jakarta op bezoek bij
de tehuizen van Vincentius. Daar worden de
contacten met de directies en personeel
aangehaald en bestendigd. Ook wordt getracht om
informatie over kinderen die op afstand geadopteerd
zijn verzameld. In de Nieuwsbrief van juli 2015 zal
een terugkoppeling plaatsvinden.
Dankzij e-mail zijn de bindingen met Indonesië en
met u als donateur, ook makkelijker geworden. Het
is zelfs mogelijk onze nieuwsbrieven digitaal te
ontvangen. Heeft u hierin belangstelling? Meldt u
zich dan per e-mail bij de secretaris! Tot slot hopen
wij ook in 2015 weer op uw steun voor de kinderen
in Indonesië!

Desa Putera
Op 3 december jl. ontvingen wij de warme groeten
van br. Tarcisius BM, de staf en alle jongens. Desa
Putera loopt voor qua digitalisering en daarom treft
u hierbij de link naar hun website www.padestra.org
en de link www.youtube.com/watch?v=UdwgG9ROuo met de beste wensen voor Kerstmis en 2015!

Actueel nieuws
Wist u dat:
 Een donateur uit Muiden de Stichting Panti
Asuhan heeft opgenomen in de nalatenschap
met een fantastisch bedrag. Wij zullen hier een
mooi project aan koppelen.
 Een familie uit Limburg via de Stichting Panti
Asuhan de begraafplaats van een oude tante
OSU in Bandung vond.
 De oecumene in Weesp de Stichting Panti
Asuhan weer gaat steunen voor onze doelen.
 Een Nederlandse handelaar in kokos zijn
drukwerk via contact met de Stichting Panti
Asuhan in Desa Putera heeft laten doen!  Leuk!
 Een donateur ter gelegenheid van zijn 50ste
verjaardag zijn cadeau voor de Stichting Panti
Asuhan heeft bestemd.

Panti Asuhan Kefamananu
te Timor
Op onze uitvraag naar nieuwe projecten is een
reactie gekomen. De Indonesische organisatie Budi
Mulia (= BM ofwel de directie van het tehuis Desa
Putera) heeft een nieuw project aangedragen voor
een kindertehuis in één van de armere gebieden
van Indonesië waar aan opbouw nog veel te doen
is. De heer Nico Simanjuntak van BM hoefde niet
lang na te denken over een project en informeerde
ons over het kindertehuis in Kefemenanu op WestTimor. Dit tehuis is in 2006 gestart en telt nu 50
jongens tussen 6 en 19 jaar (intern) en 15 meisjes
thuis volgens het Home Care principe. Het is wel
ieder jaar weer spannend om het totale jaarbudget
voor het tehuis gedekt te krijgen.
<< Aanleg en werken in de tuin

>>
In de eetzaal van het
internaat: salamat makan!

Voor de 50 jongens in het tehuis zorgen 7
personeelsleden (m/v). Deze ondernemen veel
activiteiten met de kinderen, zowel op school als
dagelijks op het internaat. ‘s Morgens gaan de
kinderen naar school en in de middag hebben zij op

het internaat verschillende activiteiten zoals diverse
sporten, werken in de tuin, werken in de keuken,
schoonmaakklusjes, counseling en gebed en
huiswerk/avondstudie.
Daarnaast
zingen
de
kinderen iedere maand één maal op de zondag in
de parochiekerk. Dankzij uw giften hebben wij in
2014 deze kinderen voor een bedrag van € 10.000,kunnen helpen. Met onze donatie zijn zij weer 2 à 3
maanden zeker gesteld van kost en woonruimte.

In het sociale jaarverslag van Vincentius Putera dat
wij begin december ontvingen, werden alle donateurs, ook u, onze lezer, bedankt voor hun schenkingen. Deze keer in het bijzonder de schenkers
van het benodigde cement en die van het kaphout.
Giften in natura dus. Het is allemaal heel netjes geworden. Het zal het gevoel van de kinderen zeker
versterken dat zij ondanks alles op een fijne plek
mogen opgroeien.

Vincentius Putera

Panti Asuhan Karuna te Solo

In het begin van dit jaar 2014 kregen wij van br.
Tanto foto’s over de jeugdzorg in Jakarta die in het
winkelcentrum Ciputra waren tentoongesteld. Het is
goed om ook daar de bewustwording van en voor
kinderen in kindertehuizen te vergroten. Van 19 tot
21 december zal weer
een expositie plaatsvinden.

Eind november 2014 heeft br. Damasus BM recente
informatie van het Kindertehuis van Solo (Panti
Asuhan Karuna) doorgestuurd. Het totaal aantal
(wees)kinderen, jongens en meisjes, in het tehuis
bedraagt inmiddels 56. Op de lagere school zitten
19 kinderen, 17 kinderen gaan naar de middelbare
school en 20 leerlingen volgen onderwijs aan de
hogere/middelbare school.
Na de hoge middelbare school kiezen sommige
leerlingen voor de zogeheten beroepschool (SMK of
STM) zodat zij na hun afronding van hun opleiding
met diploma (lulus) kunnen gaan werken.
De kinderen gaan tot 14.00 uur naar school. Hierna
worden diverse activiteiten door het kindertehuis
georganiseerd zoals het maken van huiswerk en
doen van zelfstudie, diverse sporten en spelen,
zang en muziek, computer lessen. Eveneens horen
huishoudelijke taken bij de activiteiten zoals
schoonmaken, wassen/strijken en werken in de
keuken/tuin.
Met genoegen kunnen wij u hier melden dat de
Stichting Panti Asuhan in december 2014 een
bedrag van € 5.000,- aan Budi Mulia in Jakarta/
Solo heeft overgemaakt ten behoeve van dagelijks
levensonderhoud.

In de Nieuwsbrief van
december 2012 meldden wij reeds het
benodigde onderhoud
aan sanitair, lokalen
en trappenhuizen van
de Asrama (internaat)
van de lagere school (SD). Er zijn inmiddels
plannen gemaakt en in april 2014 startte de
uitvoering. Van het frontgebouw is het dak gelift en
de verhoogde ruimte is voorzien van een sportvloer,
zodat ook in de regentijd kan worden gesport.
Medio juli 2014 was het begin van een nieuw
schooljaar voor de schoolkinderen. Natuurlijk is
opleiding belangrijk, maar zeker ook opvoeding en
geestelijke ontwikkeling krijgt aandacht. Gebeurtenissen als doop, eerste communie, ramadan en
suikerfeest krijgen volop aandacht.

“Wij zijn heel blij als de Nederlandse Stichting Panti
Asuhan het kindertehuis Panti Asuhan Karuna te
Solo kan helpen, speciaal voor studie-kosten van de
kinderen.”, zo beschrijft br. Damasus BM zijn stille
Kerstwens…
Tenslotte bestaat in april 2015 het kindertehuis 10
jaar. Ter gelegenheid daarvan zal een feest worden
gegeven om dit heuglijke feit te vieren. Het bestuur
heeft een comité voor dit feest ingesteld.

Vincentius Puteri
˄ Sportzaal op de 2e verdieping en
een veilige binnenplaats
Oud lokaal in 2012 >>

Op 19 september 2014 ontvingen wij een e-mail van
sr. Paul Siseng OSU met foto’s van Vincentius Putri
met een bouwplaats in volle uitvoering. Met groot
materieel werd getoond dat er een gebouw van 4
verdiepingen van de grond werd getrokken.

Met alle respect en grote dank voor onze donateurs
en de Stichting Panti Asuhan vertelde sr. Paul
Siseng dat zij de donatie van € 10.000,- van 13 mei
2014 in goede orde hebben ontvangen. Het geld
konden zij goed gebruiken voor de bouw van een
garage, wasruimte en een speel-/recreatieplaats
voor de kinderen. Hierbij foto's van de uitvoering
van het werk, eronder ziet u het voltooide
bouwskelet dat de kalender van 2015 haalde… 

Van sr. Paul Siseng aan alle donateurs en gulle
gevers in Nederland veel dank voor de financiële
bijdrage ten behoeve van de zorg voor de kinderen.
“Moge de zegen van de Almachtige op alle
donateurs van de Stichting Panti Asuhan rusten en
allen fijne Kerstdagen schenken”, aldus sr. Paul
Siseng.

Putri Karahiman te Papua
Nico Dister ofm berichtte ons dat in augustus 2014
een deel van de leerlingen al kon verhuizen van de
provisorische noodlokalen naar het definitieve Uvormige schoolgebouw van twee verdiepingen.
Het horizontale gedeelte van die letter “U” herbergt
de klaslokalen. Daarnaast is inmiddels de eerste
van de twee verticale vleugels gereed. In die vleugel
op de parterre zijn de docentenkamer en de
kantoorlokalen ondergebracht, plus de damestoiletgroepen, terwijl op de eerste verdieping het
talenlaboatorium/ computer-kamer is gevestigd.
Momenteel wordt de tweede vleugel gebouwd: de
begane grond is bestemd voor het zesde klaslokaal,
een guidance and counceling-ruimte en de jongens
toilet-groepen. Op de bovenverdieping wordt het
natuur- en scheikundig laboratorium ingericht alsmede de bibliotheek.
<<
geluidwerend
materiaal in verband
met het nabij gelegen
vliegveld

Op de grond vóór de school, “het schoolplein” zou je
kunnen zeggen, wordt een grote cirkelruimte
aangelegd met vier toegangswegen (de vier

windstreken). De symboliek daarvan is als volgt:
“Papoea telt circa 230 stammen (en dito talen) en
thuis hebben de kinderen van hun (groot)ouders de
verhalen gehoord over de oorlogen die hun stam
gevoerd heeft met andere stammen. De mondelinge
overlevering staat in het teken van stammenoorlogen en vijandschapsdenken. Onze scholieren
zijn niet van één en dezelfde stam, maar van vele
en verschillende stammen en vanuit heel Papoea
(Noord, Zuid, Oost en West). Zij zitten samen op
school en samen in het kindertehuis c.q. internaat.
Wij willen bij hen
het evangelische en
franciscaanse gedachtengoed
van
vrede en broederschap,
solidariteit
en samenwerking
ingang doen vinden.
Symbolisch
daarvoor
is
dit
multitribale schoolplein waar zij voor elkaar zuster
en broeder zijn en het steeds meer moeten
worden.”
Wanneer het SMP-gebouw klaar is, begint de bouw
van het jongens-internaat. Voor de meisjes zal een
bestaand huis worden aangekocht en geschikt
gemaakt voor de nieuwe bestemming. Behalve het
internaat voor de jongens, volgt er tenslotte ook een
schoolgebouw voor meisjes en jongens, de
zogenaamde SMA.

Pondok si Boncel
Van de zusters OP hebben wij van 5 kinderen de
namen, foto’s en levensverhalen gekregen om met
Nederlandse donateurs extra aandacht te geven
door een financiële adoptie. Helpt u mee?

<< de kleintjes op de unit

