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Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting
Panti Asuhan,
Het jaar 2019 stond in het teken van verdere vernieuwing
van de Stichting en het verzetten van de bakens.
Allereerst is Petra van der Heijden ons bestuur als
secretaris komen versterken en zorgt zij naast continuïteit
in secretariaatswerkzaamheden ook voor nieuwe ideeën
om ons beter te profileren op nog onontgonnen
gebieden. Het komende jaar zullen wij ons richting een
nieuwe
generatie donateurs presenteren via
verschillende (online) kanalen.
Ook dit jaar, hebben wij helaas afscheid moeten nemen
van enkele donateurs die al heel lang aan ons verbonden
waren. Gelukkig hebben wij ook nieuwe donateurs, die
zich voor minimaal 5 jaar aan ons verbinden, mogen
verwelkomen. Vanaf deze plek wil ik graag iedereen er
nogmaals op wijzen dat door middel van het invullen van
een speciaal formulier uw gift (ongeacht de hoogte van de
gift) fiscaal aftrekbaar wordt. Als u hierover meer
informatie wilt ontvangen, stuur dan een e-mail aan onze
penningmeester via secretariaat@panti-asuhan.nl. Hij zal
zorgen dat dit formulier uw kant op wordt gestuurd.
In 2019 hebben wij een heleboel mooie projecten
financieel mogelijk kunnen maken met uw donaties. Voor
het eerst hebben wij op de eilanden Sumatra en Flores
financiële bijdragen mogen leveren voor het welzijn van
kinderen in kindertehuizen. Daarnaast hebben wij dit jaar
actief gebruik gemaakt van de diensten van een ‘speciaal
gezant’ die aanbood een rondje langs diverse
kindertehuizen en andere initiatieven in Jakarta namens
ons te maken. Dit heeft geresulteerd in een speciale
bijlage van Hans Delzenne bij onze zomereditie van de
Nieuwsbrief en een mooie toelichting op zijn ervaringen
tijdens ons laatste sponsordiner in oktober jl. In het

verlengde daarvan vertelt onze nieuwe secretaris Petra
van der Heijden over haar bezoek aan een kindertehuis
op Bali in oktober van dit jaar.
Vlak voor de redactiesluiting vernamen wij dat wij samen
met een andere Nederlandse stichting, een financiele
impuls kunnen geven bij het opzetten van een beroepsopleiding (soort ambachtsschool) op Papua, een initiatief
van broeder Nico Dister. Via onze website en in onze
volgende Nieuwsbrief zullen wij du naar meer over
vertellen. Heeft u zelf ook ideeën of kent u projecten die
interessant kunnen zijn voor Stichting Panti Asuhan, maak
deze dan kenbaar via secretariaat@panti-asuhan.nl.
Naast nieuwe projecten, zijn wij natuurlijk altijd op zoek
naar nieuwe donateurs. Weet u nog een familielid, een
kennis of andere bekende te interesseren voor de
activiteiten van onze Stichting, laat ons dat weten zodat
wij hem/haar nadere informatie kunnen verstrekken over
wat wij doen en hoe een donateurschap bijdraagt aan het
welzijn van kinderen in Indonesië.
Tot slot wil ik u, mede namens de overige leden van het
bestuur, bedanken voor uw (jarenlange) steun en wens ik
u een hele fijne kerst en een voorspoedig 2020!
Roland Kepel, voorzitter

Actueel overzicht financiën (stand 13/12/2019)
Een aantal Indonesische eilanden werd dit jaar getroffen
door ernstige overstromingen. Dit leidde ertoe dat wij in
2019 een aantal projecten hebben gefinancierd die in het
teken stonden van wederopbouw en herstel als gevolg
van dit natuurgeweld. Zo kregen bijvoorbeeld het
kindertehuis Panca Duo op Flores en de Robertuskliniek
op Papua een bijdrage.
Daarnaast hebben wij zogeheten out of pocket uitgaven
van vertegenwoordigers van de Stichting ter plaatse
mogelijk gemaakt (diverse uitgaven van Hans Delzenne in
Jakarta en de aanschaf van 2 laptops met toebehoren
door Petra van der Heijden op Bali).
Ten aanzien van de Vincentiustehuizen kunnen wij
melden dat wij in het afgelopen jaar vooral e-mailcontact
met Pondok si Boncel hebben gehad en bracht het bezoek
van Hans Delzenne aan de tehuizen wederom een nieuw
inzicht bij ons als bestuur: het gaat financieel goed met
deze tehuizen. Traditiegetrouw willen wij hen toch een
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bijdrage schenken van in totaal €5.000,-, waarbij Pondok
si Boncel €2.000,- ontvangt en de drie andere tehuizen
ieder €1.000,-.
Tenslotte hebben wij een structurele bijdrage van
€5.000,- per jaar gedurende de komende 5 jaar toegezegd
aan de ontwikkeling van de beroepsopleiding door
broeder Nico Dister op Papua. De uitgaven aan projecten
over 2019 komen neer op een totaalbedrag van
€56.622,15. Hieronder een overzicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kindertehuis “Panca Duo” (Flores)
€
Diverse tehuizen in Jakarta
€
Sint Antonius Colllege (Papua)
€
Robertuskliniek (Papua)
€
Kindertehuis “Pangururan” (Sumatra) €
Kindertehuis “Penuai Ind.” (Bali)
€
Kindertehuis “Penuai Ind.” (Bali)
€
Lesprogramma KDM
€
Sinar Pelangi (zr. Lemmens)
€
4 kindertehuizen van Vincentius
€
Beroepsopleiding (Papua)
€

10.000,00
494,04
7.500,00
2.500,00
3.500,00
2.500,00
628,11
12.000,00
7.500,00
5.000,00
5.000,00

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

Voortgang projecten
Kindertehuis KDM (Kampus Diakoneia Modern), onder
leiding van Sotar Sinaga, is een kindertehuis op Java dat,
naast de opvang van weeskinderen, aan straatkinderen
onderwijs biedt vanuit een eigen onderwijscentrum. Onze
Stichting heeft een bedrag van €12.000,- bijgedragen aan
hun lesprogramma’s. Hans Delzenne heeft in juli uitvoerig
bericht over het reilen en zeilen van KDM en de
bevlogenheid van Sotar Sinaga en zijn team.

Naast het opvangen en liefdevol verzorgen van kinderen
bestaan de activiteiten van KDM o.a. uit het bieden van
basisonderwijs (lees- en schrijfvaardigheid), podiumkunsten, fysieke training (sport en spel) en het volgen van
een beroepsopleiding (vaardigheden). De ervaring van
KDM is dat kinderen dankzij de lesprogramma’s kunnen

doorstromen naar een hoger opleidingsniveau. Extra
aandacht en onderwijs bieden de kinderen meer kansen
om in het echte (werk)leven geleerde capaciteiten en
vaardigheden in te zetten. KDM geeft hen ook toegang tot
het nationale examen om een onderwijscertificaat te
behalen. Voor de ouderejaarsstudenten bestaat een
programma om via een stage naar een werkplek begeleid
te worden.
In onze vorige nieuwsbrief lieten wij u al weten dat
kindertehuis “Panca Duo”
op Flores, zelfs naar
Indonesische maatstaven,
er beroerd voor stond qua
huisvesting
en
qua
inboedel. Na de hevige
overstromingen zijn de
mensen bij het kindertehuis flink aan de slag gegaan met
de wederopbouw.
Met
een
startbedrag
van €4.500,en later dit
jaar
een
bedrag van
€5.500,-, zijn
begin
van
het jaar herstelwerkzaamheden en het bouwen van een
separate eetzaal gefinancierd. Hiermee krijgen de 27
kinderen met een meervoudige handicap die in het tehuis
worden opgevangen een beter onderkomen. Dit is
noodzakelijk vanwege hygiëne en beperkte grootte van
de huidige eetkamer (die tevens als speelkamer wordt
gebruikt). De totale kosten, inclusief installaties,
aanpassingen voor gehandicapten, inrichting en
meubilair zijn begroot op €11.000,-. Het resterende
bedrag volgt met een nieuw te starten project in 2020.

Zuster Lemmens van Sinar Pelangi heeft ook dit jaar een
bijdrage mogen ontvangen van €7.500,- voor het
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uitvoeren van een 10-tal operaties van kinderen met een
lichamelijke handicap.
In juli vertelden wij u al over kindertehuis “Penuai
Indonesia” in de plaats Negara op Bali. Het gebouw was
in dusdanige slechte staat dat een verbouwing
noodzakelijk was. Met de financiële steun van onze
Stichting heeft het tehuis de keuken en eetkamer
gerenoveerd. Ook zijn het sanitair en de badkamers
vernieuwd.

De komende tijd werken wij aan het opfrissen van onze
website. U kunt dan weer de diverse projecten en nieuwe
initiatieven online volgen op www.panti-asuhan.nl.
Isabelle Seelen, lid van het bestuur

Bezoek kindertehuis “Penuai Indonesia” Bali
Begin oktober bezocht ik tijdens mijn vakantie
kindertehuis “Penuai Indonesia” in Negara op west Bali.
Namens het bestuur van onze Stichting Panti Asuhan ben
ik op bezoek geweest om het resultaat van de verbouwing
te bekijken en natuurlijk kennis te maken met het bestuur
van het tehuis en de kinderen. Het echtpaar Roy en Ayu
runnen dit kindertehuis waar 29 kinderen in de leeftijd
van 7 tot 19 jaar wonen. Zelf hebben zij 3 kinderen die
samen opgroeien met de kinderen die worden
opgevangen in het tehuis. Hierbij worden Roy en Ayu
ondersteund door Erik (chauffeur en facilitair
medewerker) en Hennie (kok en hulp in de huishouding).
Tenslotte zijn wij zeer verheugd om te melden dat wij in
samenwerking met een andere Nederlandse Stichting een
extra €35.000,- kunnen schenken aan het initiatief van
broeder Nico Dister op Papua om een start te kunnen
maken met het opzetten van een beroepsopleiding (soort
van ambachtsschool). Hiermee komt een wens in
vervulling door in Sentani, op Papua, een doorlopende
leerlijn neer te zetten: van kleuter- en basisschool, via een
middelbare school tot en met een beroepsopleiding.
Hieronder een aantal computeranimaties van wat er op
termijn zal worden gerealiseerd aan gebouwen om de
onderwijsinstelling fysiek vorm te geven. In 2020 hopen
wij de eerste fysieke resultaten te zien.

Roy en Ayu willen in de toekomst hun tehuis uitbreiden,
zodat zij nog meer kinderen een thuis kunnen bieden. De
kinderen worden aangemeld via bewoners uit o.a.
omliggende dorpen. Roy en Ayu bezoeken bij iedere
nieuwe aanmelding het desbetreffende kind op de plek
waar hij of zij tot dat moment woont. Tijdens een
intakegesprek inventariseren zij wat het kind nodig heeft
aan verzorging. De kinderen groeien vervolgens op in een
huiselijke sfeer, binnen een groot gezin, vergelijkbaar met
een pleeggezin. Het huis kent geen slaapzalen maar
knusse slaapkamers waar de 5 tot 6 kinderen met kamer
slapen. De kinderen die ik ontmoette tijdens mijn bezoek
spraken een aardig woordje Engels, waardoor er leuke
gesprekken gevoerd konden worden. Namens de
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Stichting heb ik twee laptops en toebehoren gedoneerd.
Dankbaar werden deze laptops ter plekke geïnstalleerd
en in gebruik genomen door de kinderen.

als grote hobby het haken van knuffels. Omdat zij er
zoveel had liggen, besloot zij haar voorraad uit te delen
aan goede doelen. Ruim 30 gehaakte knuffels schonk zij
aan Stichting Panti Asuhan, welke onze secretaris tijdens
haar reis op Bali kon uitdelen. Voor Gonda een bijzondere
gedachte dat zij kinderen aan de andere kant van de
wereld blij kan maken met haar hobby; haken!

Op onze website vindt u een uitgebreid verslag met meer
foto’s van het bezoek aan het kindertehuis op Bali.
Petra van der Heijden, secretaris

Geslaagd sponsordiner 6 oktober 2019

De kinderen op Bali waren blij met de knuffels van Gonda.

Het jaarlijkse sponsordiner dat op 6 oktober 2019 is
gehouden in restaurant Candi Borobudur heeft ruim
€1.000,- opgebracht en 10(!) nieuwe donateurs die zich
voor minimaal 5 jaar aan de Stichting Panti Asuhan
verbinden. Hoewel de opbrengst lager was dan in 2018,
was de sfeer weer uitermate ongedwongen en gezellig.
Het was goed om ‘oude bekenden’ en ook donateurs die
wij als bestuur nog nooit hebben ontmoet, te begroeten
en te spreken over hetgeen wij als Stichting kunnen doen
dankzij hun donateurschap. Het bevlogen verhaal van
‘speciaal gezant’ Hans Delzenne, en de vele foto’s,
zorgden ervoor dat wij allen een beter beeld kregen van
een aantal kindertehuizen in Jakarta.

Petra van der Heijden, secretaris

Omwille van privacy redenen zijn dit jaar slechts een
beperkt aantal foto’s geschikt voor publicatie.

Wist u dat?
Grote giften aan het einde van het kalenderjaar
Wij hebben in november een tweetal grote giften van
ieder €5.000,- mogen ontvangen. Daar zijn wij ontzettend
blij mee! Hiermee kunnen wij in het nieuwe jaar weer vele
kinderen gelukkig maken door één of meerdere projecten
te financieren. Terima kasih voor deze bijdragen!
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. Eén maal per jaar krijgt u een herinnering
vanuit de Stichting, zodat u het volledige jaarbedrag tijdig
voor de jaarwisseling heeft overgemaakt.
Wij sturen u graag de overeenkomst in tweevoud toe,
inclusief een invulinstructie en nadere toelichting op de
werkwijze van de overeenkomst.

Moira Kaltofen, lid van het bestuur

Knuffels van Brabant naar Bali
In september kwam de Stichting via via in contact met
Gonda, een bijzondere dame uit Eindhoven. Gonda heeft

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Op dit moment ontvangen ruim 200 belangstellenden
onze Nieuwsbrief digitaal. Wilt u voortaan deze
Nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Laat het ons per
e-mail weten, dan plaatsen wij u op onze verzendlijst!
Moira Kaltofen, lid van het bestuur

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

