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Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting
Panti Asuhan,
Het jaar 2016 stond voor de Stichting Panti Asuhan in het
teken van vernieuwing en het verzetten van de bakens
naar een meer toekomstbestendige stichting. Niet alleen
hebben wij afscheid genomen van een aantal ervaren en
toegewijde bestuursleden en hebben wij 2 nieuwe
bestuursleden, ook zijn wij een andere weg ingeslagen
met betrekking tot het werven van donateurs en het
bestendigen van onze relaties met Indonesië.
Wij kijken terug op 2 succesvolle sponsordiners en wij
hebben onze contactpersonen in Indonesië, broeder Nico
Dister, zuster André
Lemmers,
broeder
Nico Simanjuntak en
broeder
Martin
Olsthoorn, ontmoet.
Wederom hebben wij
een zinvolle bijdrage geleverd aan het begeleiden en
grootbrengen van kinderen in de Vincentius tehuizen.
Daarnaast hebben wij contacten gelegd met andere
kindertehuizen en gezondsheidcentra in Jakarta die onze
financiële steun voor hun projecten kunnen gebruiken.

met u als donateur en met de kindertehuizen in Indonesië
als voornaamste belanghebbenden.
Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru!
Roland Kepel, voorzitter

Actueel overzicht financiën (stand 15/12/16)
In 2016 hebben wij €76.000,00 uitgekeerd ten behoeve
van directe zorg aan heel veel kinderen in 11 kindertehuizen. Dit is mogelijk gemaakt door uw bijdrage aan de
Stichting Panti Asuhan.
Met uw donaties heeft de Stichting Panti Asuhan de
volgende kindertehuizen en projecten gefinancierd:









4 kindertehuizen van Vincentius
Kindertehuis Karuna Solo (Java)
Kindertehuis Kefamenanu (Timor)
Kindertehuis Dorkas (Jakarta, Java)
Asrama St. Antonius Padua (Papua)
Sinar Pelangi (medische hulp)
Asrama Santa Lucia (Papua)
Kampus Diakoneia Modern (Java)

€ 7.500,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00
€ 7.000,00
€17.000,00
€ 7.500,00
€17.000,00
€ 7.500,00

Ten tijde van het ter perse gaan van deze nieuwsbrief,
wordt nog gesproken over een (deel) financiering van de
herbouw van de keuken van kindertehuis Kefamenanu op
Timor.
Op onze website kunt de actuele stand van zaken rondom
de diverse projecten raadplegen.
Laudy Konings, secretaris-penningmeester

Terugblik sponsordiners 9 en 16 oktober

Als ik vooruit kijk gaan wij een bijzonder jaar tegemoet.
Volgend jaar bestaat onze Stichting Panti Asuhan 40 jaar!
Op dit moment bezinnen wij ons als bestuur op enkele
bijzondere activiteiten voor dit jubileum jaar. Houd onze
website in de gaten voor meer informatie!
Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Met
uw hulp kunnen wij de kinderen van kindertehuizen en
andere liefdadigheidsinstellingen in Indonesië ondersteunen. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking

Voor de tweede maal hield de Stichting Panti Asuhan een
sponsordiner voor haar donateurs in restaurant Candi
Borobudur te Bussum. Het diner had als doel om enerzijds
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onze trouwe groep donateurs te ontmoeten en te
bedanken voor hun steun en bijdragen, anderzijds om
belangstellenden te enthousiasmeren om donateur te
worden of een schenking te doen.
Wij waren bijzonder verheugd dat de ambassadeur van
Indonesië, de heer Gusti Agung Wesaka Puja, zijn
echtgenote en onze beschermheer Maarten Divendal en
echtgenote bij het diner aanwezig waren.
Na het welkomstwoord en het voorstellen van het huidige
bestuur door onze voorzitter
Roland Kepel, heeft secretarispenningmeester Laudy Konings
de geschiedenis van de Stichting
en zijn persoonlijke verhaal en
verbondenheid met de Stichting
gedeeld. Onze beschermheer
nam het woord om de band
tussen de familie Divendal en de
Stichting
Panti
Asuhan
persoonlijk toe te lichten.
In zijn nawoord gaf de ambassadeur aan dat hij de
inspanningen van de Stichting
Panti Asuhan en haar donateurs
zeer waardeert en dat hij ons, als
wij in Indonesië zijn, in contact wil
brengen met diverse instanties
die de toekomst van kinderen in
Indonesië bevorderen.
De opbrengst van beide diners is aan Sinar Pelangi
geschonken,
dit
is
een
rehabilitatiecentrum, geleid door
Zuster André Lemmers, dat zich
belangeloos inzet voor kinderen in
Indonesië. In totaal is €1.468,80
opgehaald.
Dit
bedrag
is
aangevuld door de Stichting Panti Asuhan tot een bedrag

van €7.500,00. Hiermee wordt een tiental operaties van
kinderen mogelijk gemaakt.
Wij bedanken iedereen voor hun bijdrage aan twee
onvergetelijke sponsordiners!
Isabelle Seelen, lid van het bestuur

Voortgang projecten
Traditiegetrouw hebben wij het afgelopen jaar de vier
Vincentiustehuizen een bijdrage voor hun dagelijkse
levensbehoeften geschonken.
Br. Nico Dister was dit jaar voor een langere
periode in Nederland. Wij hebben hem
ontmoet en bijgepraat over het
lopende project: de voltooiing
van
de
bouw
het
jongensinternaat
bij
het
Antonius College in Senani,
Jayapura op Papua. De foto’s
laten de situatie vóór en na de verbouwing zien. De
nieuwe huisvesting voor 60 kinderen zal begin 2017
gereed komen.
Daarnaast heeft Nico de wens uitgesproken om het
meisjesinternaat Asrama Santa Lucia een permanent
onderkomen te geven. Tijdens de bestuursvergadering in
november jongstleden, is door het bestuur op grond van
uitgewerkte bijbehorende begroting en foto’s van de
huidige situatie besloten om een deel van de nieuwbouw
te financieren.
Een nieuwe instelling waarmee wij dit jaar de
samenwerking zijn aangegaan is kindertehuis Dorkas in
Jakarta. Via onze contactpersoon in Indonesië zijn wij bij
Harry Ramaputra, lid van het management van Dorkas,
terechtgekomen. Het gesteunde project betreft het
vernieuwen van de sterk verouderde sanitaire
voorzieningen. Zie hieronder (van links naar rechts) de
vertreksituatie, de sloopwerkzaamheden en het
eindresultaat:
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Deze zomer hebben wij ook br. Nico Simanjuntak van de
Budi Mulia-organisatie ontmoet. Een eerder projectverzoek van Nico (de aanschaf van keukeninventaris)
hadden wij reeds gehonoreerd. Met
Nico zijn wij in gesprek over de
exploitatie van zijn kindertehuizen en

gekomen met Kampus Diakoneia Modern (KDM). KDM is
een non-profit organisatie, dat onder leiding van de heer
Sotar Sinaga, zich meer dan 44 jaar inzet om
straatkinderen in Jakarta en haar directe omgeving te
helpen. Niet alleen zet KDM zich in om de rechten van
deze kinderen te verdedigen, ook voorziet KDM in
dagelijkse behoeften als onderwijs en het creëren van een
veilige leefomgeving, zodat deze kinderen kunnen
groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.

een eventuele bijdrage door onze Stichting, ondermeer
de bouw van een afgesloten keukenruimte en de
aanschaf van meubilair. Het bestuur heeft besloten om de
kindertehuizen Karuna Solo (op Java) en Kefamenanu
(op
Timor)
ieder
een
bijdrage voor
hun exploitatie te geven.
In de nazomer
hebben wij zr. André Lemmers van Yayasan Sinar Pelangi
in Bloemendaal ontmoet. Wij kennen haar en haar
organisatie sinds 2015. Zoals reeds gemeld hebben wij de
opbrengsten
van
de
sponsordiners ten goede
laten komen van Sinar
Pelangi. Uiteindelijk hebben
wij operaties van meerdere
kinderen gefinancierd.

Het bestuur is vooral gecharmeerd van het alternatieve
onderwijsprogramma van KDM. Op basis van een
uitgebreid plan van het programma, inclusief een
begroting per onderwijsmodule, heeft het bestuur
besloten om 3 van de 5 modules in twee tranches van
€7.500,- te financieren. Wij zien uit naar een vruchtbare
samenwerking met KDM.
Op onze website houden wij u de hoogte van de
voortgang van alle bovengenoemde lopende projecten en
nieuwe initiatieven: www.panti-asuhan.nl.

Vlak voor de kerstperiode is een samenwerking tot stand

Moira Kaltofen, lid van het bestuur
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Wist u dat?
Stichting Panti Asuhan bestaat 40 jaar:
Op 14 maart 1977 is de Stichting Panti Asuhan opgericht
door de familie Divendal. Dit betekent in het jaar 2017
onze Stichting haar veertigjarig jubileum viert. In het
kader van dit bijzondere jubileum bezint het bestuur zich
op een aantal bijzondere activiteiten en op het
financieren van extra projecten die direct ten goede
komen van kinderen in tehuizen in Indonesië. Houd onze
website in de gaten voor meer informatie! Wellicht zien
wij u in 2017 tijdens één of meerdere van deze
activiteiten?
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 (bijvoorbeeld €10,00 per maand ofwel
€120,00 per jaar). Eén maal per jaar krijgt u een
herinnering vanuit de Stichting, zodat u het bedrag tijdig
voor de jaarwisseling overmaakt. De overeenkomst
betreft immers géén opdracht tot automatische incasso,
waardoor u zelf verantwoordelijk bent voor de
overschrijving van het jaarlijks aan de Stichting Panti
Asuhan toegezegde bedrag. Voor meer informatie:
raadpleeg onze website of stuur een e-mail aan het
secretariaat. Wij verzenden u graag de overeenkomst in
tweevoud toe, inclusief een invulinstructie en nadere
toelichting op de werkwijze van de overeenkomst.
De facebookpagina van Stichting Panti Asuhan
Sinds 1 oktober 2016 is de Stichting Panti Asuhan ook via
facebook te volgen. Word vrienden met ons!

Van het bestuur
Adoptie op afstand wordt gift voor alle kinderen
Naar aanleiding van vragen van diverse donateurs die een
kind op afstand hebben geadopteerd (op naam dan wel
anoniem) en hiervoor aan de Stichting een maandelijkse
bijdrage overmaken, communiceert het bestuur sinds
april van dit jaar dat de Stichting Panti Asuhan dit niet
meer doet. Vanzelfsprekend komt uw gift ten goede aan
desbetreffend kindertehuis (doorgaans één van de

Vincentius tehuizen in Jakarta), echter het bedrag wordt
niet 1-op-1 door het kindertehuis besteed aan een
individueel kind.
De reden waarom het bestuur van de Stichting Panti
Asuhan heeft besloten te stoppen met adopteren van
kinderen op afstand, is omdat het niet mogelijk is om in
een kindertehuis 1 kind wel/extra te financieren en de
andere kinderen in datzelfde kindertehuis niet. Daarnaast
is het voor ons als bestuur lastig om op de hoogte te
worden gehouden of desbetreffende kinderen nog steeds
in het kindertehuis verblijven. Het bestuur is van mening
dat het onverantwoord is om als Stichting Panti Asuhan te
pretenderen dat giften van donateurs ook daadwerkelijk
specifiek ten goede komen aan een individueel kind.
Wat nu te doen? Uiteraard is het mogelijk voor donateurs
die destijds een kind op afstand hebben geadopteerd (op
naam dan wel anoniem), de maandelijkse bijdrage(n) stop
te zetten. Echter de giften die wij maandelijks ontvangen
komen direct ten goede aan het gehele kindertehuis waar
desbetreffend kind verblijft/verbleef, en daarmee aan
alle kinderen in dat tehuis. De Stichting Panti Asuhan zal
u daarom zeer erkentelijk zijn als uw maandelijkse
donatie blijft bestaan, alleen met de kanttekening dat dit
bedrag niet gekoppeld is aan één kind. In geval van vragen
of opmerkingen kunt u deze stellen aan het secretariaat.
Invulling vacature penningmeester
Sinds april 2016 was de positie van penningmeester
vacant. Ondanks een aantal aanmeldingen van
kandidaten voor desbetreffende positie, is tijdens de
bestuursvergadering van 7 november jl. besloten om het
penningmeesterschap te combineren met de functie van
secretaris. Belangrijke redenen hiervoor zijn:
 De boekhouding is sinds dit jaar uitbesteed aan
een administratiekantoor, zodat zowel continuïteit van de boekhouding alsook een
onafhankelijke controle van financiële transacties door het bestuur, goed zijn geborgd.


Het meer evenredig verdelen van taken binnen
het bestuur waaronder het beheren/
onderhouden van het donateurenbestand, de
externe contacten, de website en facebookpagina, het e-mailaccount, maar ook het
schrijven van de nieuwsbrieven et cetera.

Laudy Konings, secretaris-penningmeester
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