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Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting
Panti Asuhan,
Terugkijkend naar het jaar 2018 zijn wij als bestuur
bijzonder tevreden over de toename van zowel de
opgehaalde donaties alsook het aantal donateurs. Onze
strategie om meerdere sociale media kanalen in te zetten
naast ons persoonlijke netwerk, werpt zijn vruchten af. In
het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zullen wij als
bestuur een zogenaamde ‘hei-retraite’ hebben om met
elkaar onze strategie en ons meerjarenplan te herijken.
Het jaar 2018 kende een aantal hoogtepunten. Eén van de
hoogtepunten was de Vastenactie 2018 bij de RK Parochie
Amstelland. Zoals vermeld in de voorgaande nieuwsbrief,
heeft de werkgroep Missie en Ontwikkelingswerk
Amstelland (MOWA) ons een bedrag van €16.130,69 ter
beschikking gesteld voor een tweetal projecten: een
onderwijsproject in de vorm van financiering van de bouw
van twee klaslokalen op Papua van broeder Nico Dister en
de financiering van een aantal operaties van kinderen via
zuster André Lemmers van Sinar Pelangi.
Een tweede hoogtepunt was natuurlijk ons jaarlijkse
sponsordiner op 14 oktober. Naast een gezellig samen zijn
met meer dan 75 donateurs in Restaurant Candi
Borobudur in Bussum hebben wij als bestuur ook de
projecten en de financiële situatie van 2018 van Panti
Asuhan gepresenteerd.
Helaas kende dit jaar ook verdrietige momenten door het
wegvallen van dierbaren die onze Stichting een warm hart
toedroegen. Mevrouw Niniek Bos-Andriani, eigenaresse
van Restaurant Candi Borobudur, overleed op 17 mei
jongstleden op 69-jarige leeftijd. Op 30 november

jongstleden overleed onze oud-penningmeester Jacques
Meershoek op 88-jarige leeftijd.
In deze nieuwsbrief geven wij u een update van onze
projecten. Hoewel wij regelmatig projectaanvragen
binnenkrijgen, staan wij ook open voor uw ideeën
aangaande projecten die ten goede komen aan kinderen
in kindertehuizen. Belangrijke thema’s zijn onder andere
onderwijs, structurele aanpak van behuizing en andere
duurzame initiatieven. Als bestuur zijn wij nog steeds van
mening dat wij meer willen zijn dan alleen maar een
Stichting die voorziet in de dagelijkse verzorging en
behoeftes. Wij willen graag projecten financieren waarbij
de levensomstandigheden en de toekomst van de
kinderen gewaarborgd kan worden. Wij denken
bijvoorbeeld aan de gigantische hoeveelheid plastic afval
dat ronddrijft in de wateren in en om Jakarta en andere
steden. Dit afval moet worden opgeruimd en kan – met
hedendaagse technieken – ook weer verwerkt worden in
nieuwe producten. Het schoonhouden van de wateren
komt ten goede van kinderen en mogelijk kan een deel
van de (financiële) opbrengsten van dit afval ook ten
goede komen van kinderen. Enfin, ik loop vooruit op mijn
eigen inbreng op het aanstaande ‘hei-retraite’ van het
bestuur. Heeft u zelf ook ideeën of kent u projecten die
interessant zijn voor Panti Asuhan, laat het ons weten en
stuur een e-mail aan secretariaat@panti-asuhan.nl.
Tot slot wil ik u, mede namens het bestuur, bedanken
voor uw (jarenlange) steun en hopen wij op voortzetting
van onze verbondenheid met elkaar.
Een hele fijne kerst en een voorspoedig 2019!
Roland Kepel, voorzitter

Actueel overzicht financiën (stand 15/12/18)
Door de donatie van ruim €16.000,00 van de RK Parochie
Amstelland werd het mogelijk om een extra impuls te
geven aan de totstandkoming van onderwijsfaciliteiten
op Papua en een 15-tal operaties. In totaal hebben wij
€68.345,00 uitgekeerd ten behoeve van directe zorg van
een groot aantal kinderen in 10 verschillende
kindertehuizen. Deze projecten zijn direct en indirect
mogelijk gemaakt door uw donaties.
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Bij de volgende kindertehuizen zijn in 2018 projecten
gefinancierd:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 kindertehuizen van Vincentius
Kindertehuis Karuna Solo (Java)
Kindertehuis Kefamenanu (Timor)
Sint Antonius College (Papua)
Kindertehuis “Hawai” (Papua)
Children Under the Bridge (Jakarta)
Sinar Pelangi (medische hulp)
Kampus Diakoneia Modern (Java)

€ 7.500,00
€ 7.265,00
€ 10.200,00
€ 14.000,00
€ 3.360,00
€ 4.500,00
€ 11.250,00
€ 10.000,00

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 2018 de vier
Vincentius tehuizen een bijdrage voor hun dagelijkse
levensbehoeften geschonken (€1.500,- voor 3
kindertehuizen en voor Pondok si Boncel een bedrag van
€2.500,-). De reden om kindertehuis Pondok si Boncel,
voor kinderen in de leeftijd tussen 0 en 5 jaar, een hoger
bedrag te schenken, komt voort uit berichtgeving dat
Pondok si Boncel het meest een financiële bijdrage kan
gebruiken ten opzichte van de andere tehuizen. Voor het
komende jaar staat intensivering van de band met de
Vincentius tehuizen op de agenda en verzoeken wij hen
nadrukkelijk om mogelijkheden tot financiering van
projecten in plaats van bijdragen ‘in de algemene pot’.
Afgelopen oktober ontvingen wij van broeder Nico Dister
OFM een projectaanvraag voor het kindertehuis Hawaï in
Sentani, Jayapura, de meest oostelijke stad van Indonesië.
De projectaanvraag betrof een impuls voor de
kleuterschool
die
verbonden is aan het
kindertehuis Hawaï
ten aanzien van

zowel de huisvesting
alsook de kwaliteit van
het onderwijs. De

kleuterschool bestaat namelijk al meer dan twintig jaar en
dient inmiddels te worden opgeknapt om weer te
voldoen aan de hedendaagse (Indonesische) eisen. Met
name de klaslokalen verdienen een opfrisbeurt, zo zullen
de vloeren opnieuw worden betegeld. Ten aanzien van de
kwaliteitsimpuls is de wens om de huidige leerkrachten
trainingen te laten volgen zodat zij op het gebied van de
Engelse taal, ICT, maar ook kunst en cultuur, in de
toekomst lessen kunnen gaan geven. Het bestuur heeft
de aanvraag gehonoreerd (€3.360,-).
Tenslotte hebben wij de opbrengst van het sponsordiner,
aangevuld tot een bedrag van €2.500,-, ten goede laten
komen aan een vervolg op de activiteiten van het initiatief
Children Under the Bridge. Zoals in de voorgaande
nieuwsbrief al is toegelicht zijn dit kinderen die
voornamelijk in de weekeindes les krijgen van vrijwilligers
(met name docenten van basisscholen en voortgezet
onderwijsscholen). Het doel van Children Under the
Bridge is om ieder individueel kind extra lessen te bieden
om zijn/haar inhoudelijke én sociaal-communicatieve
vaardigheden nog beter te ontwikkelen. De locaties
bevinden zich in de buitenlucht onder bruggen, viaducten
en fly overs. Vandaar de naam ‘Under the Bridge’.

Via onze contactpersoon mevrouw Yuliana Simbolon
hebben wij met onze eerdere donatie en met de
opbrengsten van het sponsordiner een aantal bezoeken
van de kinderen aan musea en het nationaal monument
(de Monas in Jakarta) mogelijk weten te maken.
Op onze website houden wij u op de hoogte van de
voortgang van onze lopende projecten en nieuwe
initiatieven: www.panti-asuhan.nl.
Isabelle Seelen, lid van het bestuur
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Terugblik op sponsordiner 14 oktober 2018
Ook dit jaar werd ons jaarlijks sponsordiner in Bussum
gehouden. Met ruim 75 deelnemers is een bedrag van
€1.865,- opgehaald. Een mooi bedrag dat geheel ten
goede is gekomen aan Children under the Bridge.

Bij de opening stonden wij stil bij de op 17 mei jongstleden overleden mevrouw Niniek Bos-Andriani. Niniek
droeg onze Stichting altijd een warm hart toe en was
degene die ons jaarlijkse sponsordiner in haar restaurant
Candi
Borobudur
in
Bussum mogelijk maakte.
De voorzitter sloot zijn
opening af met een
toelichting
op
zijn
verbondenheid met de
Stichting Panti Asuhan en
bedankte alle donateurs en de bestuursleden voor hun
werk en energie die zij in de Stichting steken.
Onze beschermheer burgemeester Maarten Divendal
vertelde wat de Stichting Panti Asuhan betekende voor
zijn oom, broeder Winand Divendal, en het initiatief van
zijn ouders om de Stichting op te richten. Maarten
Divendal gaf aan dat hij weliswaar de titel ‘beschermheer’
heeft, maar dat het huidige bestuur geheel zelfstandig de
Stichting runt en projecten ontplooit en financiert.

Vervolgens vertelde ieder bestuurslid over zijn/haar
betrokkenheid bij de Stichting Panti Asuhan. Secretarispenningmeester Laudy Konings gaf een presentatie over
de ontstaanswijze van Panti Asuhan en over de

verschillende projecten die wij in 2018 hebben
gefinancierd.
Deze avond
heeft het
bestuur van
de Stichting
vele donateurs, zowel
‘de harde
kern’, waarvan een aantal zelfs al meer dan 40 jaar
doneert, alsook donateurs die de laatste jaren betrokken
zijn geraakt bij onze Stichting, uitgebreid gesproken. De
gezellige sfeer, de achtergrondmuziek verzorgd door de
band “Family” en het heerlijke Indonesische buffet
zorgden ervoor dat nog lang werd nagepraat. Wij hopen
dat u er volgend jaar ook (weer) bij bent!
Moira Kaltofen, lid van het bestuur

Bericht uit Solo van br. Nico Simanjuntak
Hartelijk dank voor de donaties die wij in 2018 hebben
mogen ontvangen voor een tweetal projecten bij kindertehuis Glorieux in Kefamenanu (West-Timor) en
kindertehuis Karuna in Solo (Centraal Java). Graag geef ik
een toelichting op de beide kindertehuizen en de
projecten die mede door de donateurs van Stichting Panti
Asuhan mogelijk zijn gemaakt.
Kindertehuis Glorieux ligt in een klein dorp in
Kefamenanu. Dit dorp is gelegen in een arm gebied en
vanuit het dorp ontvangen we bijna geen donaties. Het
kindertehuis herbergt 48 jongens in de leeftijd van 7 tot
19 jaar oud. De jongens volgen onderwijs aan de lagere
school of de middelbare school (onderbouw en
bovenbouw). Na schooltijd zijn er veel activiteiten voor de
jongens in het kindertehuis, zoals: sport, muziekles, koor,
spiritualiteitsoefeningen en ze kunnen leren om het
huishouden te doen en zelfvoorzienend te worden,
bijvoorbeeld door het verbouwen van groenten. De
kinderen leren ook om hun medebewoners te
respecteren en om met hen samen te werken.
Naar aanleiding van een projectaanvraag, ontvingen wij
afgelopen april van dit jaar van de Stichting Panti Asuhan
een bedrag van €10.200,00. Deze donatie is gebruikt voor
het betalen van schoolgeld, aanschaf van boeken,
schrijfbenodigdheden, schooluniformen, schoenen en
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schooltassen, maar ook voor het opzetten van practica,
het betalen van school- en extra curriculaire activiteiten
voor nieuwe studenten.
De Congregatie van Budi Mulia Broeders, waartoe ik
behoor, is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging
en huishoudelijke kosten
als voeding, medische
kosten, onderhoud van het
huis, elektriciteit, water,
transport, administratie et
cetera.
Het Kindertehuis Karuna in Solo herbergt 36 jongens in de
leeftijd van 6 tot 19 jaar oud. De jongens volgen onderwijs
aan de lagere school of de middelbare school (onderbouw
en bovenbouw). Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd voor de jongens in het kindertehuis
voordat ze naar school gaan en ook in de middag nadat
de school uit is, zoals sport, muziek, zangles, huishouden
en zorgdragen voor de omgeving van het huis. Evenals dat
het geval is in het tehuis Glorieux, leren kinderen om met
respect om te gaan met hun naasten en ook met hen
samen te werken.
Eveneens hebben wij in april van dit jaar een donatie
ontvangen van €7.265,00 van Stichting Panti Asuhan naar
aanleiding van een projectaanvraag voor de financiering
van het onderwijs. We hebben dit bedrag gebruikt voor
de betaling van de schoolgelden, de aanschaf van boeken,
schrijfbenodigdheden en schooluniformen, maar ook de
financiering van school- en extra curriculaire activiteiten.
Ook zijn nieuwe muziekinstrumenten (gitaar, keyboard en
luidspreker) aangeschaft voor muziek en zang onderwijs.
Vanuit de gemeenschap in Solo wordt deels voorzien in
de financiering van de dagelijkse verzorging en
huishoudelijke kosten als voeding, medische kosten,
onderhoud van het huis, elektriciteit, water, transport,
administratie et cetera. Voor het resterende deel zorgt de
Congregatie van Budi Mulia Broeders.
Mede namens alle kinderen uit beide kindertehuizen,
dank ik de donateurs en het bestuur van de Stichting Panti
Asuhan voor hun gulle bijdragen om de projecten in
Kefamenanu en Solo mogelijk te maken.
Broeder Nico Simanjuntak, BM

Wist u dat?
Diamanten bruidspaar!
Onze trouwe donateurs de heer en mevrouw Rakers uit
Goes vierden onlangs hun diamanten bruiloft. Namens
het bestuur hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal!
Wij vinden het heel bijzonder dat hun 60-jarig
huwelijksfeest heeft geresulteerd in een prachtige
donatie aan onze Stichting Panti Asuhan! Namens de
kinderen in kindertehuizen in Indonesië: dank ofwel
terima kasih banyak!
Toename aantal langdurig verbonden donateurs
U kunt zich structureel verbinden aan de Stichting via een
overeenkomst. Deze verbintenis maakt uw jaarlijkse gift
aftrekbaar, ongeacht de hoogte van het bedrag. Steeds
meer bestaande en nieuwe donateurs maken gebruik van
een dergelijke overeenkomst. Steun daarom Stichting
Panti Asuhan structureel en maak gebruik van een
verbintenis van minimaal vijf (5) jaar, waaraan tevens
fiscale voordelen verbonden zijn. Stuur een mail voor
meer informatie naar secretariaat@panti-asuhan.nl.
Isabelle Seelen, lid van het bestuur

In memoriam
Op 30 november jongstleden is onze oudpenningmeester de heer Jacques Meershoek op 88-jarige
leeftijd overleden. Jacques en zijn vrouw Jettij
Meershoek-van Wees waren al vóór
1996 donateur van de Stichting.
Jacques meldde zich naar aanleiding
van een oproep in een van onze
nieuwsbrieven voor de positie van
penningmeester. Dat heeft hij ruim
10 jaar gedaan, waarna hij nog
bijtekende als ‘gewoon’ lid van het
bestuur tot 2012. Als bestuur zijn wij Jacques veel dank
verschuldigd voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en
continuïteit van de Stichting, als bestuurslid en als trouwe
donateur. Wij wensen Jettij, kinderen en kleinkinderen
sterkte met het dragen van dit verlies.
Laudy Konings, secretaris-penningmeester
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