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Beste vrienden en vriendinnen van onze 
Stichting Panti Asuhan, 
Verliezen wij de grip op de wereld en gaat de wereld 
langzaam onder onze handen en geest teloor? Wij 
denken dat velen dit gegeven of deze gewetens-
vraag zich wel eens op een stil moment afvragen. 
Maar ook aan de keukentafel thuis, op je werk, met 
je vriendengroep of op een verjaardag, deel je de 
nare en moeilijke wereldproblemen met derden… 
Als je de media volgt en leest over de pijn- en 
aandachts-punten in de wereld die er over ons 
worden uitgestort, wordt het je het soms te moede. 
Veel kinderen missen een kans op een 
menswaardige toekomst en haken af. Sommigen 
radicaliseren en vluchten in verkeerde 
perspectieven. Hoe is het tij te keren voor die 
kinderen van vandaag? Hoe houden wij toch de 
goede draad in ons leven vast?  
Er is geen kant en klaar recept voor te geven, maar 
de kop in het zand steken of door een kussen over 
je hoofd te trekken, zal er geen perspectief 
gevonden worden. Dus kop op met het Kerstlicht in 
het vizier! Deel warmte en gezelschap met anderen: 
in je gezin en familie, in je vriendengroep, bij kerk of 
moskee of in een kroeg, als het maar oprecht is.  
Groeit bij u ook het gevoel van respect als u leest 
over de gynaecoloog dr. Dennis Mukwege in de 
republiek Congo die keihard werkt om vrouwen hun 
waardigheid en zelfbewustzijn terug te geven voor 
een toekomst die er toe doet? Of bij onze paus 
Franciscus die ernst maakt met soberheid en 
handen schud met vele andersdenkenden? Of bij de 
DJ’s in het jaarlijkse glazen huis, die met afzien en 
muziek draaien, veel geld genereren om daarmee 
jeugd in oorlogslanden te helpen?  
In deze geest wil de Stichting Panti Asuhan, samen 
met u als donateurs en sympathisanten, de jongens 
en meisjes in de Vincentius tehuizen Jakarta, in de 
tehuizen van Putri Karahiman in Sentani op Papua, 
Karuna in Solo en Glorieux in Kefamananu op Timor 
in bewondering en respect blijven steunen. Heel 
veel kinderen krijgen hiermee een kans op een 
menswaardig bestaan.  
Pater Nico Dister is weer op weg gegaan naar 
Papua en broeder Nico Simanjuntak naar Solo en 
Timor. Daarnaast zoekt zuster Andree Lemmens 
weer chirurgische teams bij elkaar in Baksos Sinar 
Pelangi om kinderen te kunnen opereren. Wij gaan 
als bestuur van de Stichting Panti Asuhan in 
gedachten met ze mee naar de kinderen in die 
tehuizen. Hopelijk wordt hen een fijne kersttijd 
bezorgd en zal hun geluk naar u in dank teruggaan! 
Tenslotte wensen wij u fijne kerstdagen en een 
voorspoedig 2016! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mooie Kerstdagen en een 

voorspoedig 2016. 

 

Van het Bestuur 

Het bestuur heeft op 26 november 2015 vergaderd. 
Het was het vijfde overleg in dit jaar 2015. Op de 
agenda stonden onder anderen een terugblik op de 
twee sponsordiners, het bestuursperspectief, de 
financiële stand van zaken, actuele projecten en 
donaties en nog veel meer onderwerpen: 

 Op 4 en 11 oktober hebben er twee sponsor-
diners plaatsgevonden. In totaal hebben ruim 
110 gasten een netto sponsorbedrag van 
€1688,45 bij elkaar gebracht. Nogmaals – mede 
namens de kinderen in Indonesië – bedankt voor 
uw bijdragen. Elders in deze nieuwsbrief leest u 
wat wij met dit bedrag voornemens zijn. 

 Wij blijven onze ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) waarmaken. 
Met onze actuele website laten wij 
zien waar de Stichting zich mee 
bezighoudt en geven wij inzicht in 
de jaarcijfers.  

 Met de ontvangen donaties, giften en een heel 
mooi legaat, is het beschikbare saldo gegroeid. 
Wij hebben in het overleg van 26 november 
jongstleden besloten tot de volgende 
overboekingen:  

 De 4 kindertehuizen van Vincentius, elk voor 
€5.000,-. 

 Panti Asuhan Karuna te Solo ontvangt 
€5.000,-. 

 Panti Asuhan Putri Karahiman te Papua 
ontvangt €5.000,- alsmede €4.000,- voor 
tegelvloeren in het internaat en de opbrengst 
van de twee sponsordiners ad €1.688,45. 

 Kindertehuis Kefamananu te West-Timor 
ontvangt €5.000,-. 

 Baksos Sinar Pelangi te Kupang ontvangt 
€10.200,-. 

In totaal is een bedrag van ruim €50.300,- 
overgemaakt naar diverse kindertehuizen in het 
kader van dagelijkse levensbehoeften, onderwijs, 
zorg en bijzondere projecten. 
Wij danken dus weer van harte al onze donateurs 
en sympathisanten voor hun vrij-gevigheid en 
warme support. Terima Kasih Banyak! 
 
Doelstelling van de Stichting Panti Asuhan 
De doelstelling is conform artikel 2 van de akte van 
oprichting d.d. 14 maart 1977: 
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Het doel van de stichting is het in de ruimste zin des 
woords, verlenen van financiële steun aan kin-
dertehuizen in Indonesië in het algemeen en in het 
bijzonder aan de kindertehuizen van Vincentius te 
Jakarta. Zij beoogt geen winstdoel. 
 
Bestuurssamenstelling in 2015 
Voorzitter:   de heer R.R.L. Kepel  
Secretaris:   de heer D.C.L. Marjot  
Penningmeester:  mevrouw T.M.Q. Verstege  
Algemene leden:  de heer L. Konings 

mevrouw D. Walraven 
 
In 2015 is een commissie van verdiensten en advies 
opgericht. In deze commissie hebben thans zitting: 
de heer J. Divendal (tevens ere-voorzitter), de heer 
de heer J.P. Dias en mevrouw J.M. Mensink. 
 
Beloningsbeleid 
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en 
ontvangen geen beloning hiervoor. 
 
Beleidsplan 2016 
Het bestuur voert het beleidsplan 2016 uit door: 

 actief te zoeken naar nieuwe projecten bij de 
reeds bekende kindertehuizen en bij kinder-
tehuizen die in het verleden nog nooit door de 
Stichting zijn benaderd voor financiële support. 

 onze website van actuele informatie te voorzien, 
bijvoorbeeld met de projecten die de Stichting 
financieel heeft ondersteund. 

 een verkenning op te starten omtrent de 
doorontwikkeling van nieuwe wervingsacties van 
donateurs in het voorjaar van 2016. 

 een herhaling van de succesvolle sponsordiners 
in het najaar 2016 te organiseren. 

 een verdere professionalisering in de uitingen 
van de Stichting door te voeren door middel van 
de aanschaf van banners. 

Van de secretaris 

Onze oprechte dank voor uw steun en bijdrage aan 
onze Stichting Panti Asuhan in het afgelopen jaar. 
Terugkijkend op het hectische jaar waarin onze 
samenleving zich in 2015 begaf, spreek ik mijn 
diepste waardering uit dat u desondanks de 
kinderen in tehuizen in Indonesië ben blijven 
steunen. In 2016 zal de rol van secretaris overgaan 
van ondergetekende, Dick Marjot, naar bestuurslid 
Laudy Konings. Dit zal stap voor stap gaan en vóór 
het einde van 2016 zijn afgerond. Wel blijf ik als 
algemeen lid, lid van het bestuur. 
In deze brief kunt u over het wel en wee van onze 
projecten lezen. Dankzij e-mail zijn ook de 
(ver)bindingen met Indonesië en met u als donateur 
ook eenvoudiger. In dat kader: wilt u voortaan deze 
nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat ons dat weten 
via secretariaat@panti-asuhan.nl. Inmiddels is 
sprake van 65 digitale verzendingen en is de 
papieren oplage gedaald naar 400 stuks. Ik hoop op 
uw steun voor de kinderen in Indonesië in 2016! 

Terugblik op sponsordiners 

Dit jaar hield de Stichting Panti Asuhan voor het 
eerst een zogeheten ‘sponsordiner’. Het diner had 
als doel om enerzijds onze trouwe groep donateurs 
te ontmoeten en te bedanken voor hun (soms 
jarenlange) steun. Anderzijds om diverse 
belangstellenden te interesseren in het doen van 
een schenking of het worden van een donateur.  
De aanmeldingen voor het diner op 4 oktober 
overtrof al meteen onze stoutste verwachtingen! 
Door een veelheid aan aanmeldingen, is tevens 
uitgeweken naar 11 oktober, om op die wijze 
iedereen een plek aan de tafel te kunnen bieden. 
Op 4 en 11 oktober mochten wij respectievelijk 70 
en 40 donateurs/belangstellenden van Stichting 
Panti Asuhan begroeten in restaurant Candi 
Borobudur te Bussum.  
Na het openingswoord door de voorzitter Roland 
Kepel, die iedereen welkom heette en het huidige 
bestuur voorstelde aan de aanwezigen, heeft 
bestuurslid Laudy Konings kort de geschiedenis van 
de Stichting en een schets van de toekomst 
toegelicht.  

 
Laudy Konings geeft een toelichting op de Stichting 
 

Om structureel geld in te zamelen voor de stichting, 
zijn wervingsacties als een sponsordiner 
noodzakelijk. Hiermee hoopt het bestuur van de 
Stichting niet alleen op meer naamsbekendheid, 
maar ook dat het aantal donateurs die zich voor 
financiële steun voor de langere termijn garant 
stellen, toeneemt. Dat laatste werd ook tijdens het 
slotwoord van de secretaris Dick Marjot en 
penningmeester Thea Verstege benadrukt. 
Uiteindelijk is in totaal voor de kinderen uit tehuizen 
uit Indonesië een bedrag van €1.688,45 opgehaald! 
Het bestuur heeft 
besloten om, mede 
naar aanleiding van de 
aanwezigheid van Nico 
Dister en zijn toelichting 
op het kindertehuis 
‘Panti Asuhan Putri 
Karahuman’ te Papua, 
het bedrag te besteden 
aan één van zijn 
projecten. 
Naar aanleiding van de vele enthousiaste reacties 
van de aanwezigen, heeft het bestuur besloten om 
een jaarlijkse traditie te maken van dit sponsordiner. 
Dit houdt in dat wij voornemens zijn in het komende 
najaar wederom één (of liever meerdere) diners te 
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organiseren. Uiteraard ook onder dankzegging van 
restaurant Candi Borobudur en de heerlijke 
gerechten die zij in oktober voor ons hadden bereid! 

 
Een Indonesisch buffet nodigde uit om vanalles te proeven… 
 

Tenslotte kunnen wij melden dat naar aanleiding 
van het plezierige samenzijn op 4 en 11 oktober, wij 
een aantal nieuwe donateurs hebben mogen 
verwelkomen. Dit stellen wij als bestuur zeer op 
prijs, aangezien wij hiermee weer een reële stap 
voorwaarts zetten, namelijk een toename van het 
aantal donateurs en daarmee bestendiging van de 
hulp aan kinderen. Overigens kunt u zich altijd nog 

aanmelden via onze website. ☺ 

160 jaar Vincentius 

Jakarta is een steeds drukker wordende metropool. 
De smog en de hitte verhogen dat gevoel alleen 
maar. De stad zakt ook elk jaar enkele centimeters, 
door onttrekking van grondwater, waardoor wijken 
als Tandjug Priok steeds verder wegzakken. Jaar 
op jaar overstromingen. Jakarta bouwt aan een me-
tro, maar ook aan een keermuur voor het water van 
de Javazee. Vincentius is een bekend instituut, 
maar vernieuwt zichzelf voortdurend. De nieuwe 
school is gereed en in gebruik, tevens is de aula is 
opgeknapt. De Perhimpunan Vincentius Jakarta 
(PVJ) heeft het 160 jarig bestaan aangegrepen om 
op 29 september 2015 enkele feestelijkheden te 
organiseren. Overdag was er voor iedereen een 
fancy fair voor de verkoop van alle door de jongens 
en de meisjes handgemaakte producten. Een 
gezellige boel, zoals onderstaande foto laat zien. 

Fancy fair ofwel pasar (foto: Benny Handoyo, alumnus Vincentius) 
 

Uit Venlo was een afvaardiging van de plaatselijke 
KKI-gemeenschap naar Jakarta getogen. 
Natuurlijk niet met lege handen, maar zeker ook 
om de waardering voor de PVJ en de gezelligheid 
door alle oude bekenden te spreken. Op 29 

september werden de feestelijkheden heel 
stemmig en kunstzinnig afgesloten in de aula van 
Vincentius Putra. 

 
Jong en oud hadden iets ingestudeerd 
 

Bovenstaande foto laat zien dat er in een stemmig 
blauw decor, 3 jongens van Vincentius Putra 
zichzelf in de spotlights durfden te laten zetten. 
(bron: KKI Venlo Informasi nr.4 november 2015) 

Actueel 

Wist u dat: 

 u rechtstreeks vanaf onze website een donatie 
kunt doen? 

 de oecumene in Weesp in 2015 de Stichting 
Panti Asuhan twee maal heeft gesteund. 

 een pasgetrouwd stel in augustus hun 
huwelijksgeschenk van €500,- aan Vincentius 
heeft overgemaakt? 

 een donateur ter gelegenheid van zijn 60ste 
verjaardag zijn cadeau voor de Stichting Panti 
Asuhan heeft bestemd? 

Vincentius Puteri 

Op het terrein van Vincentius Puteri was het 
noodzaak om nieuwe huisvesting en meer 
parkeerruimte op het eigen terrein te creëren. Het 
huidige guesthouse moest hierdoor wijken, alsmede 
de achterliggende bebouwing en de tuin richting de 
Ciliwong-rivier. Dit betekende enerzijds het slopen 
van bestaande bouw en het plegen van nieuwbouw. 
In onze Nieuwsbrief van december 2014 zag u het 
bouwskelet al staan van de nieuwbouw. Hierin zijn 
de volgende bestemmingen opgenomen: 
speelruimte voor de kinderen (BG), wasruimtes (1e 
verdieping), speelruimte voor de kinderen (2e 
verdieping) en was/droogruimte (3e verdieping). In 
september 2015 is het gebouw in gebruik gegaan. 

Nieuwbouw Vincentius Puteri (bron: kalender 2016) 

 



 
Een groep kinderen met hun leraar 

De onderstaande foto is eveneens afkomstig van de 
Vincentius-kalender 2016. Duidelijk is in beeld 
gebracht dat de oudere meiden de jongere meisjes 
helpen met bijvoorbeeld hun huiswerk, maar ook dat 
er samen wat afgelachen wordt. Het zegt vaak meer 
dan vele regels tekst! 

Generaties helpen elkaar (bron: kalender 2016) 

Putri Karahiman te Papua 

Uiteraard hebben wij met onze Nico Dister, voor-
vechter voor de kindertehuizen te Papua, bijgepraat 
tijdens de twee sponsordiners in oktober. Nico blikt 
terug: ”Ik heb genoten van de fijne, gezellige sfeer 
en de belangstelling van de disgenoten voor het 
werk van de Stichting Panti Asuhan. De Stichting 
heeft ons al prima kunnen helpen bij het aan-
schaffen van de inventaris van het internaat, m.n. 
de drietrapsbedden en keukenbenodigdheden.”. 

Voorlopig interieur slaapruimte 

De drietrapsbedden maken het mogelijk dat het 
internaat al in gebruik kan worden genomen 
ofschoon alleen nog maar de begane grond be-
schikbaar is, zodat de kinderen vooralsnog als de 
bekende ‘haringen in een ton’ opeengepakt zitten. 
Als straks voldoende geld beschikbaar is om de 
verdieping af te bouwen, krijgen ook de kinderen 
meer persoonlijke ruimte. Daarnaast meldt Nico ons 
dat een betegelde vloer één van de wensen is. Kale 
cementen vloeren, zoals wij die in de zestiger jaren 
kenden, zijn in Indonesië eveneens achter-haald. 
Een betegelde vloer is daarnaast vooral hygiënisch, 
maar ook mooier. De schoonheid van de 
woonomgeving heeft doorgaans zijn weerslag op 
beter gedrag van de bewoners, zo is de ervaring 
van Nico. Nico rekent ons voor: “Voor de vloeren 
van de twee verdiepingen hebben wij 670 dozen 
met vloertegels nodig die per doos Rp. 89.000, 
kosten. In totaal zijn de kosten dus 670 x Rp. 
89.000 = Rp. 59.630.000,-. Bij de gunstige koers 

van nu (€ 1,- = Rp. 15.000,-, red.) betekent dit een 
benodigd budget van bijna €4.000,- voor de 
materiaalkosten. Het leggen van de vloer gebeurt 
voor een groot deel door vrijwilligers, geholpen door 
de grote jongens. 
Zo gaat dat bij 
ons.”. Deze wens 
is met de 
opbrengsten van 
het sponsordiner in 
vervulling gegaan! 
Nico Dister is op 17 
november jongst-
leden weer naar Papua teruggevlogen. Vanaf daar 
wenst hij u vredige en gelukkige Kerstdagen! 

Panti Ashun Karuna te Solo 

Van Panti Asuhan Karuna is recent een bericht 
ontvangen. Het totaal aantal (wees)kinderen in het 
tehuis, jongens en meisjes, is gegroeid en bedraagt 
thans 56. Op de lagere school zitten 19 kinderen, 17 
studeren er op de middelbare school en 20 
leerlingen gaan naar de hogere school. 
Met genoegen kunnen wij u hier melden dat onze 
Stichting Panti Asuhan in december 2015 weer een 
financiële bijdrage van €5000,- aan “Budi Mulia” in 
Jakarta/Solo heeft overgemaakt voor de algemene 
noden en kosten van deze 56 kinderen. 

                           
Op 9 december 2015 heeft een ontmoeting met 
broeder Nico Simanjuntak in Nederland plaats-
gevonden. Wij hebben met hem afgesproken dat wij 
samen met de Budi Mulia-organisatie in Solo en 
Kefemananu nieuwe projecten gaan opzetten. 
Wordt vervolgd in 2016! 

In memoriam 

Op woensdag 29 juli 2015 is onze 
oud-penningmeester Ab Divendal 
zachtjes ingeslapen op zijn 
woonadres in Diemen. Hij heeft 
de gezegende leeftijd van 98 
jaren mogen bereiken. Ab was 
een broer van Winand Divendal 
en behoorde samen met zijn Rie 
tot de mede-oprichters van de Stichting Panti 
Asuhan. Wij gedenken Ab als liefhebbend mens en 
een trouwe ‘aanhanger’ van de Stichting. Tot de 
laatste dagen van zijn leven was hij bij de Stichting 
betrokken en zijn nalatenschap bestaat uit een 
mooie schenking aan de kinderen in Indonesië. Wij 
zullen hem missen. 


