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Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting
Panti Asuhan,
Het afgelopen jaar vloog voorbij, maar hoe snel de tijd
werkelijk gaat, illustreert ook de leeftijd van onze
Stichting Panti Asuhan: meer dan 40 jaren zijn inmiddels
verstreken en nog steeds bruist onze Stichting van
energie en plezier om samen met u als donateur kinderen
in kindertehuizen in Indonesië te helpen. Met deze
enorme staat van dienst toog het bestuur begin dit jaar
naar de ambassadeur van Indonesië in
Den Haag, Zijne Excellentie de heer
I Gusti Agung Wesaka Puja, om
mogelijkheden te verkennen om
gezamenlijk het 40 jarig bestaan te
vieren. Al snel waren de eerste afspraken gemaakt en
konden voorbereiding voor een jubileum diner op de
ambassade beginnen.
Na de start van de voorbereidingen voor het jubileum
diner in het afgelopen voorjaar, hebben wij na de
zomervakantie de draad weer opgepakt om de laatste
puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. Terugkijkend
op 7 oktober jongstleden geniet ik nog steeds na van de
fantastische sfeer met veel (hernieuwde) kennis-

jubileum diner. Bijzonder om die avond mensen te
ontmoeten die zelfs vóór de officiële oprichting van onze
Stichting al donateur waren van de Vincentius tehuizen
via de familie Divendal. Dankbaar ben ik iedereen die deze
avond heeft bijgewoond en mogelijk heeft gemaakt. De
ambassadeur van Indonesië, het personeel van de
ambassade en de vele familieleden en vrienden die
hebben geholpen dit diner te organiseren.
Het jaar 2017 overdenkend
wil ik nog kort stilstaan bij
het omvangrijke legaat dat
wij in het voorjaar hebben
mogen ontvangen. Dit
legaat geeft ons de
mogelijkheid om nog mee
bij te dragen aan projecten voor een betere toekomst
voor kinderen in kindertehuizen. De vele projectaanvragen die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen,
getuigen ervan dat onze Stichting meer dan ooit door
sociale instellingen in Indonesië wordt gevonden. Daar
zijn wij blij om en tegelijkertijd is het soms lastig voor ons
als bestuur de keuze te maken om alleen die
projectaanvragen op te pakken die voldoen aan de
doelstellingen van onze Stichting.
Ook zijn wij verheugd dat een toelichting op ons werk als
Stichting, afgelopen 16 november, bij Missie en
Ontwikkelingswerk Amstelland (MOWA) heeft geleid tot
een nieuwe incidentele inkomstenbron. MOWA is een
groep vaste medewerkers in de parochie Amstelland die
zich inspant om projecten ten behoeve van missie en
ontwikkeling in het buitenland op te zetten. Op basis van
onze presentatie heeft MOWA ervoor gekozen om de
opbrengsten van de Vastenactie in 2018 ten goede te
laten komen van projecten van onze Stichting Panti
Asuhan.
Tot slot rest mij u, mede namens het voltallige bestuur, te
bedanken voor uw (jarenlange) steun en hopen wij dat wij
in het nieuwe jaar ons werk weer met veel plezier en
energie mogen voortzetten om kinderen in kindertehuizen in Indonesië aan een prachtige toekomst te helpen.

makingen met een groot deel van onze trouwste
sponsoren. Meer dan 125 gasten waren aanwezig bij het

Een hele fijne kerst en een gezond 2018!
Roland Kepel, voorzitter
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Actueel overzicht financiën (stand 01/12/17)
In 2017 hebben wij in totaal €65.800,00 uitgekeerd ten
behoeve van directe zorg van heel veel kinderen in 10
verschillende kindertehuizen verspreid over de archipel.
Dit is mogelijk gemaakt door uw financiële bijdragen in
het afgelopen jaar. Met deze donaties heeft de Stichting
Panti Asuhan de volgende kindertehuizen en projecten
kunnen financieren:








4 kindertehuizen van Vincentius
Kindertehuis Karuna Solo (Java)
Kindertehuis Kefamenanu (Timor)
Kindertehuis Dorkas (Jakarta, Java)
Kindertehuis Egidius/Polomo (Papua)
Sinar Pelangi (medische hulp)
Kampus Diakoneia Modern (Java)

(€6.500,-) en 37 kinderen in Karuna te Solo (€7.000,-). In
de nieuwsbrief van juni 2017 was dit al aangekondigd,
maar bijgaand een deel van de foto rapportage die
broeder Nico en broeder Guido hebben gemaakt.

€ 12.550,00
€ 7.000,00
€ 12.800,00
€ 12.500,00
€ 6.000,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00

Op onze website kunt u de actuele stand van zaken
rondom de diverse projecten raadplegen.
Laudy Konings, secretaris-penningmeester

Voortgang projecten
Traditiegetrouw hebben wij ook in 2017 de vier
Vincentiustehuizen een bijdrage voor hun dagelijkse
levensbehoeften geschonken (€2.500,- per kindertehuis).
Daarnaast heeft het
tehuis Desa Putra onder
leiding
van
broeder
Tarcisius Casino, BM, een
additionele
bijdrage
ontvangen voor de aanschaf van 4 computers, 1
waterdispenser en 1 grote koelkast ad €2.550,-.
Het veelvuldige email-contact met broeder Nico
Simanjuntak, heeft er niet alleen toe geleid dat wij in cofinanciering de bouw van
een afgesloten keuken
bij
het
tehuis
Kefamenanu op Timor
mogelijk hebben gemaakt. Ook is een
tweetal verzoeken ingewilligd met betrekking tot financiering van de
onderwijskosten van 41 kinderen in Kefamenanu

Ook met zuster André Lemmers van Yayasan Sinar
Pelangi en via haar familie en vrienden in Nederland
onderhouden wij veelvuldig
contact.
Via
keurige
overzichten en toelichtingen die ons direct van
haar dan wel via haar
familie bereiken, blijven wij op de hoogte van de
activiteiten die zij in Indonesië onderneemt en welke
operaties in 2017 door ons mogelijk zijn gemaakt.
Van de heer Sotar Sinaga van Kampus Diakoneia Modern
hebben wij voor 2018 wederom een goed onderbouwde
projectaanvraag ontvangen voor een alternatief
onderwijsprogramma voor ruim 600 kinderen. Wij hopen
deze aanvraag te kunnen combineren met een deel van
de opbrengsten uit de Vastenactie 2018 van MOWA, zoals
in het voorwoord door de voorzitter is aangehaald.

website: www.panti-asuhan.nl | e-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl | adres: Koninginnenlaan 14, 3433 CT NIEUWEGEIN
bankrekening: NL 41 ABNA 046 73 12 745 t.n.v. Stichting Panti Asuhan

Voor de tweede keer hebben wij kindertehuis Dorkas in
Jakarta kunnen helpen in projectvorm. Naar aanleiding
van hevige regenbuien in het
natte seizoen van 2016, waren

zij
gedwongen
om
investeringen te plegen in het
dak van hun onderkomens. Op basis van de projectaanvraag van Harry Ramaputra met bijbehorende
begroting en foto’s van de huidige situatie, is besloten om
dit project volledig te financieren (€12.500,-).
Tenslotte hebben wij broeder Nico Dister kunnen helpen
met een bijdrage van €6.000,- voor het schoolgeld voor
2017-2018 voor 60 kinderen uit het kindertehuis Egidius
(ook wel Polomo genoemd naar de wijk waarin het ligt in
Jayapura). Deze kinderen konden de bijdrage gebruiken
voor zaken als het schoolgeld, schoolkleding (uniformen),
sportmiddelen en dagelijks levensonderhoud (voeding).
Op onze website houden wij u op de hoogte van de
voortgang van onze lopende projecten en nieuwe
initiatieven: www.panti-asuhan.nl.
Moira Kaltofen, lid van het bestuur

Jubileum diner bij Indonesische ambassade
Op zaterdag 7 oktober vond het jubileum diner plaats in
het kader van Panca Windu, ofwel het 40 jarig bestaan
van de Stichting Panti Asuhan. Het aantal aanmeldingen
uit alle windstreken van het land oversteeg onze stoutste
verwachtingen! Die avond heeft het bestuur van de
Stichting vele donateurs, zowel ‘de harde kern’ waarvan
sommigen zelf al meer dan 40 jaar doneren alsook
donateurs die de laatste jaren actief betrokken zijn
geraakt bij onze Stichting, persoonlijk mogen begroeten
en uitgebreid gesproken.

Vanaf de inloop om 17.00 uur kwam direct de stroom van
deelnemers aan het jubileum diner op gang. Onder de

gasten veel donateurs ‘van
het eerste uur’. Bijvoorbeeld
de familie Rakers uit Goes. Zij
hadden als aardigheid een
brief uit 1975 meegenomen die aan hen was verstuurd
door broeder Winand Divendal. Bijzonder om te zien dat
zij broeder Winand Divendal nog persoonlijk hebben
gekend. Maar ook de familie Douwes die gezien de
weeromstandigheden een hele tocht had ondernomen
vanuit het zuiden van het land, Venray, om op de
ambassade aanwezig te kunnen zijn om deze viering bij te
wonen. De heer Douwes heeft destijds zelf nog op
Vincentius Kramat gewoond.
Ietwat vertraagd vanwege de files en het slechte weer
waar vele gasten last van hadden, opende bestuurslid
Moira Kaltofen – voor die avond de ceremoniemeester –
het ‘formele’ programma en lichtte de
agenda toe van de avond. Vervolgens
kondigde zij onze eerste spreker, onze
gastheer,
de
ambassadeur
van
Indonesië, Zijne Excellentie de heer
I Gusti Agung Wesaka Puja, aan voor een
toelichting op het welzijn van kinderen in Indonesië en
specifiek die kinderen die in kindertehuizen verblijven.
Onder de 250 miljoen inwoners die verspreid over de
archipel wonen, bevinden zich nog altijd 4,5 miljoen
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weeskinderen. Hieruit mag blijken dat het werk van de
Stichting Panti Asuhan nog steeds actueel is en bijdraagt
aan het realiseren van een goede toekomst van een
(klein) aantal van deze weeskinderen.

van de Stichting Panti Asuhan – vertelde hij over de
avonturen van broeder Winand Divendal. Hoe deze na
ieder bezoek aan Nederland met een gevulde pij weer
vertrok naar de kinderen van Vincentius.

Vervolgens sprak de voorzitter, Roland Kepel, zijn
dankbaarheid uit richting de ambassadeur voor zijn
gastvrijheid om voor deze bijzondere gelegenheid zijn
ambassade open te stellen, maar uitte de voorzitter
vooral
zijn
dankbaarheid
namens het
voltallige bestuur richting
de donateurs.
Het zijn deze donateurs, al dan niet aanwezig tijdens dit
jubileum diner, die de afgelopen 40 jaar het werk van de
Stichting Panti Asuhan mogelijk hebben gemaakt.

Als verrassing ontving het bestuur uit handen van de
voormalig secretaris Dick Marjot nog een bundeling van
alle nieuwsbrieven die in de afgelopen 40 jaren door de
Stichting Panti Asuhan zijn uitgebracht. Tenslotte sloot
het bestuur in gezamenlijkheid de avond af, bedankten de
aanwezige donateurs voor hun komst en vooral hun
jarenlange steun en wensten iedereen een veilige
terugreis. Voor iedereen die aanwezig was, was een leuk
presentje voorhanden in de vorm van echte sambal à la
Stichting Panti Asuhan!

Na een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de
Stichting Panti Asuhan aan de hand van de vele foto’s
door de secretaris-penningmeester, Laudy Konings, werd
eveneens stilgestaan bij de diverse besturen die de
Stichting in de loop der jaren heeft gekend. Onder de
gasten een aantal van
deze zeer bevlogen
vrijwilligers,
waaronder ere-voorzitter
Jan Divendal, Till Hagenaars en Dick Marjot. Specifiek
stond Laudy Konings stil bij zijn persoonlijke
beweegredenen om actief te zijn als bestuurslid van de
Stichting. Uiteraard kwamen ook vele projecten en
initiatieven voor kinderen in kindertehuizen in Indonesië
aan bod die de Stichting Panti Asuhan in de afgelopen
jaren mogelijk heeft gemaakt met de vele ontvangen
donaties.
Hierna werd door de
ceremoniemeester
het
buffet geopend en konden
alle gasten genieten van
een heerlijke Indonesische
maaltijd terwijl een traditionele gamelan groep een
speciaal optreden verzorgde.
Aan het einde van het diner nam de beschermheer,
burgemeester Maarten Divendal, nog het woord. Vanuit
zijn jeugdherinneringen van zijn ouders – de oprichters

Isabelle Seelen, lid van het bestuur

Wist u dat?
Fotoboekje van broeder Winand Divendal
Recent nam een medewerkster van Cordaid (haar naam is
bekend bij de redactie) per e-mail contact met ons op. Bij
het opruimen van het archief van Cordaid in Den Haag
trof zij namelijk een fotoboekje aan van broeder Winand
Divendal. De foto’s laten de diverse Vincentiustehuizen
zien in de tijd dat broeder Winand werkte met het
initiatief Mensen in Nood. De foto’s zijn inmiddels op ons
secretariaat aanbeland en 2 mooie zwart/wit foto’s zijn in
deze nieuwsbrief gebruikt. Nogmaals dank aan deze
aardige medewerkster van Cordaid!
Opbrengsten van afscheid van het werkzame leven
Als cadeau voor haar afscheid aan de Nyenrode Business
University vroeg één van onze trouwste donateurs (haar
naam is bekend bij de redactie) een bijdrage over te
maken aan Stichting Panti Asuhan. Dit heeft ruim €250,opgeleverd, waarvoor we haar en haar oud-collega’s
ontzettend dankbaar zijn.
Laudy Konings, secretaris-penningmeester
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