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Van het Bestuur   

Als ‘jongste’ lid van het bestuur van de stichting, 
waar ik sinds 2012 deel van mag uitmaken, mocht 
ik, Laudy Konings, de pen ter hand nemen voor de 
inleiding van deze 87ste nieuwsbrief. Een introductie 
van mijzelf is wellicht op zijn plaats om aan te geven 
welke band ik met de stichting, met Indonesië en 
met Vincentius heb. In 1975 ben ik geboren in 
Jakarta en heb de eerste vier maanden van mijn 
leven doorgebracht in Vincentius (Boncel). In 
december van 1975 hebben mijn Nederlandse 
ouders mij geadopteerd en ben ik met hen terug 
naar Nederland gevlogen. In Tegelen (bij Venlo) 
ben ik opgegroeid en na mijn middelbare schooltijd 
ben ik in Enschede aan de Universiteit Twente gaan 
studeren. Na een half jaar gewerkt te hebben voor 
het ministerie van Buitenlandse Zaken op de 
Nederlandse ambassade in Jakarta, ben ik in 2000 
gaan werken bij de zakelijke dienstverlener Deloitte. 
Privé woon ik samen met mijn vriendin Mieke in 
Nieuwegein, ben ik een enorme autoliefhebber, 
speel ik af en toe een partijtje golf en maak ik graag 
reizen en trips naar het buitenland. Via het 
bestuurslidmaatschap van de stichting wil ik graag 
een persoonlijke bijdrage leveren bij de ontwikkeling 
van een beter toekomstperspectief van kinderen in 
kindertehuizen in Indonesië. Mijn belangrijkste bij- 
drage sinds mijn aantreden is overigens onze 
nieuwe website. Ik ben benieuwd wat u daar van 
vindt. Reacties zijn welkom. 
Na onze jaarvergadering op 23 april 2014, heeft op 
14 juli jongstleden in de tweede vergadering van dit 
jaar ons ‘collega-bestuurslid’ mevrouw Til Hage-
naars na 21 jaar haar bestuurslidmaatschap  neer-
gelegd. Met veel bewondering voor haar toewijding 
en in grote dank hebben wij hierbij stil gestaan. 
Goed om te noemen is, dat tijdens de laatste verga-
dering  kon worden vastgesteld, dat we voor een 
kleine €40.000,- projecten en kindertehuizen in  
Indonesië kunnen  gaan steunen. Mooi om te zien 
dat met de Vincentius tehuizen een regelmatig en 
uitgebreid contact is, maar dat sinds de 
doelstellingen van de stichting zijn verbreed, wij ook 
andere kinder-tehuizen hebben kunnen helpen. 
Dankbaar zijn wij als bestuur dan ook alle donateurs 
en andere ‘gulle gevers’ die met hun bijdragen de 
kinderen in kindertehuizen in Indonesië een betere 
toekomst geven. Rest mij iedereen te danken voor 
zijn/haar vrijgevigheid en een zonnige zomer toe te 
wensen.                                             Laudy Konings. 
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Aan alle fin. pleegouders, donateurs en vrienden 
van Vincentius – Jakarta 

 

Het bestuur van de st. Panti Asuhan 

wenst iedereen  een  fijne zomerperiode 

en/of vakantie….. 

Resultaat 2013  

Jaarverantwoording 2013: 

Inkomsten:  
bijdragen adopties (-14%/ 91p) 33.285,38 

bijdragen giften     (+35% /46p) 60.645,17 

totaal bijdragen 93.930,55 

ontvangen rente op spaarrekening 1.297,44 

totaal inkomsten 95.227,99 
 
Uitgaven  

Porti  398,25 

Kopieerkosten/cartridges 84,16 

kosten boekhouding 96,20 

kosten website 60,50 

kosten Kamer van Koophandel 49,95 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering 246,83 

representatiekosten 24,80 

Bankkosten 349,75 

totaal uitgaven 1.335,86 

  

NETTORESULTAAT 2013: € 93.892,13 
 

Het bestuur heeft in 2013 in totaal € 40.000,00 aan 
de directies van de 4 tehuizen in Jakarta kunnen 
overmaken. 
Verder is er € 5.000 overgemaakt aan het kinderte-
huis Karuna te Solo en € 20.000 aan het kinderte-
huis Putri Kerahiman van Nico Dister ofm in Senta-
ni, te Papua Indonesia. 
 

NAMENS ALLE KINDEREN:  HARTELIJK  

DANK, oftewel   TERIMAH KASIH 

BANYAK 

 

Als bestuur zijn we dankbaar voor alle bijdragen die 
wij van u, veelal trouwe donateurs, ontvangen. Om 
reden van afnemend eigen inkomen hebben enkele 
donateurs hun donatie moeten stoppen.   
 

In 2013 hebben we onze kosten “net niet” uit de 
rente opbrengst kunnen dekken.  
De rondzendbrief gaat thans 25 x digitaal uit. 

http://www.panti-asuhan.nl/
mailto:secretariaat@panti-asuhan.nl


Van de penningmeester   

Ten behoeve van soepeler internationaal betalings-
verkeer en de Europese wetgeving hiervoor moet u 
per 1-8-2014 voor uw donatie  gebruik maken van 
de IBAN codes. 
Voor onze stichting is dat nu; 
De  ABNAMRO-rekening:  NL41ABNA0467312745 
De ING-rekening:           NL20INGB0004024287 
 

Met ingang van 1-1-2014 is de periodieke schenking 
door uzelf via internet, bij de belastingdienst te 
regelen. Op onze website is een formulier te 
downloaden. Hebt u geen computer; bel of schrijf 
ons en het komt naar u toe. 

Desa Putera  

Eind april kregen we (digitaal) mooie wensen voor 
het Paasfeest. Het ging verder goed op Desa 
Putera. Br. Tarcisius doet u allen zijn groeten 
  

Vincentius Putera  

JOURNALISTE BEZOEKT ADOPTIE-
KINDEREN IN INDONESIË 
 

Adoptie op afstand is het financieel 
ondersteunen van kinderen in een 
ontwikkelingsland…. Een onzer donatrices HM 
uit het Gooi (naam bekend bij redactie) is zo’n vrouw 
die ‘moedert’ over haar vier Indonesische 
kinderen.  
Soms is er een algemene brief, soms een 
lachende foto, maar echt contact was er nooit. 
Tot nu dan: journaliste KvH(naam bekend bij redactie) 
zocht in mei j.l. de kinderen op in de 
kindertehuizen Vincentius Putra en Vincentius 
Putri in Jakarta. 
 

KvH;“Ik voel me net Robert ten Brink met de door 
de mevrouw geschreven brieven in haar best 
mogelijk Bahasa op zak. Of ik deze aan de jongens 
– ‘haar’ jongens - kan overhandigen.” Ik ga op zoek 
naar de jongens van het kindertehuis Vincentius 
Putra, maar het geluid is me voor. Ze schreeuwen 
en rennen energiek over het voetbalveld. De zon 
brandt op de verhitte gezichten, het zweet druipt 
van hun kin. Misschien is het de nervositeit, 
misschien enkel verlegenheid, maar de sfeer slaat 
meteen om zodra ik dichterbij het veld kom. Wie is 
die buleh – buitenlander - die de wedstrijd zo abrupt 
durft te verstoren?  
Ik vind Danny en Adnan niet op het veld, maar 
daarbuiten. Ze weten niet goed waar ze kijken 
moeten. Ze lijken exact op de foto die HM in de 
woonkamer heeft staan. Uit beleefdheid scheuren 
de jongens de brief niet open. Ze lachen voorzichtig, 
maar echt enthousiasme is niet te bespeuren. Hun 
glimlach is moeilijk te duiden. De glimlach van een 
Indonesiër heeft zeker honderd betekenissen. 

  
 

Met het oog op de toekomst 
Mevr. HM is een vrouw op leeftijd die - wanneer ze 
spreekt over haar adoptiekinderen - dezelfde 
twinkeling in haar ogen heeft als iedere moeder, 
een blik uit duizenden. ‘Agnes, Danny, Adnan en 
Noor zijn de namen van de vier aangenomen 
kinderen, die als levende kinderen leven in mijn 
hart. Hun foto’s zijn daar een afbeelding van. Een 
levend beeld van hun zorgen en verdriet die ze 
vanuit hun verleden met zich meedragen. Door mijn 
aandacht en financiële ondersteuning wil ik 
meeleven in dat verleden en meer nog met de hoop 
op een betere toekomst.’  
 

 
Ze ondersteunt de vier kinderen van basisschool-
leeftijd bij stichting Panti Asuhan. De doelstelling 
van deze stichting bestaat uit het helpen van 
kinderen in Indonesië in het algemeen en het 
steunen van de vier Vincentius weeshuizen op Java 
in het bijzonder. Door maandelijks een donatie van 
25 euro voor een kind over te maken, hebben zij 
een dak boven hun hoofd en genieten zij onderwijs. 
Vooral dat laatste is essentieel om een verschil te 
kunnen maken in Indonesië.  
 
Dick Marjot is de secretaris van de stichting en zegt 
hierover: ‘Educatie geeft kinderen een kans op een 
betere toekomst dan hun ouders. Deze zijn vaak al 
overleden of hebben hun kroost noodgedwongen af 
moeten staan door de schrijnende financiële situatie 
waarin veel Indonesiërs verkeren.’  
Zeker 120 miljoen mensen – de helft van de 
bevolking – leeft onder de armoedegrens van 2 
dollar (1,45 euro) per dag.  



Zou het goed met ze gaan? 
De donaties richting Jakarta zijn hierdoor zeer 
gewenst, dan wel broodnodig. Gelukkig groeit de 
stichting Panti Asuhan (red: of blijft tenminste stabiel). De 
donateurs zijn veelal Nederlands of Nederlands met 
Indonesische roots. Deze donateurs doen een 
periodieke donatie, eenmalige donatie of doen een 
adoptie op naam, zoals mevr. HM. Dick Marjot: 
‘Donaties zijn nodig, maar gelukkig groeien we. Ik 
merk dat veel Nederlanders door onze geschiedenis 
op de één of andere manier een band hebben met 
Indonesië – opa’s, oma’s, noem maar op. Dat is 
positief. Daarbij gaat het na jaren intensief werken 
in Jakarta nu zo goed met onze weeshuizen dat we 
de touwtjes kunnen laten vieren. Iets. We kunnen 
hier dus een stap terug doen en de Indonesiërs voor 
zichzelf laten zorgen, maar natuurlijk nog niet te 
veel. Doordat we iets meer op de achtergrond 
kunnen treden op Java, kunnen we uitbreiden met 
bijvoorbeeld een kindertehuis op Papua of Bali. Ook 
daar is de armoede groot. Onze stichting bestaat nu 
37 jaar en ik kan wel zeggen dat “wij” echt wat 
hebben opgebouwd in die tijd.’   
 
Met ‘wij’ doelt Dick Marjot op de katholieke paters, 
broeders en zusters die jaren terug naar Indonesië 
zijn afgereisd en de lokale mensen die zich vandaag 
de dag twentyfourseven inzetten voor de kinderen. 
Bij ‘wij’ zou je ook zeker een beetje aan mevr. HM 
kunnen denken. Zij leeft iedere dag met de kinderen 
in haar hart zonder dat er ooit persoonlijk contact is 
geweest. ‘Het is jammer, maar niet anders. Het zou 
leuk zijn als ze me zouden schrijven, maar ik wil ze 
vooral helpen. Ik verwacht hier niet echt iets voor 
terug. Al wil ik natuurlijk wel graag weten of het 
goed met ze gaat.’  
 

   
 

Levende foto’s 
Dit antwoord ligt in Jakarta. Het jongenstehuis lijkt 
exact op de foto’s. Br. Sukartanto (Tanto) is het 
hoofd van de administratie van het kindertehuis en 
ontvangt me enthousiast. De taalbarrière – br. Tanto 
spreekt weinig Engels – lijkt even niet te bestaan. 
Hij geeft een rondleiding door het kindertehuis, als 
was het zijn levenswerk. Trots op wat is bereikt, laat 
hij alles zien: de slaapzalen, de binnenplaats, de 
immense keuken om alle jongens te voeden. Zo 
onpersoonlijk als Jakarta is, zo goed kent br. Tanto 

de ruim 300 jongens die hier wonen. Iedereen kan 
in Jakarta opgaan in de massa bestaande uit 8,9 
miljoen inwoners. Hier in Putra niet….  

 
             Een training in gemeenschapgevoel… 

 
eenmaal opgevangen in het kindertehuis willen de 
meeste kinderen niet meer naar huis, vertelt 
broeder Tanto. Natuurlijk missen de kinderen soms 
hun ouder(s), maar deze kunnen op bezoek komen. 
Het kindertehuis heeft verder alles wat een kind 
nodig heeft zoals eten, onderdak en verzorging en 
scholing. Daar zorgt de stichting mede voor.  
Br. Tanto zegt hierover: ‘Hier krijgen de kinderen de 
kans zich te ontplooien en zich zo klaar te maken 
voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. We 
proberen de jong volwassenen zo goed als het kan 
te ondersteunen bij een eventuele vervolgstudie of 
het vinden van een goede baan en eerste 
woonruimte. De kinderen groeien hier (h)echt op. 
De kleintjes worden groot en wij bieden hier zo’n 
ruim 300 jongens onderdak tot hun achttiende 
levensjaar. Het is één grote familie.’  
 

Actueel Nieuws   

Wist u dat: 

 Onze oud-correspondent, pater Martin  heerlijk 
van zijn pensioen geniet in koel  Sindanglaya.   

 Een echtpaar in Bennebroek als cadeau voor 
hun verjaardagen Vincentius tot goede doel 
heeft gesteld, hetgeen € 230,- bracht.. Dank u. 

 Als u een periodieke overschrijving (p.o.)start 
bij de bank, u deze zelf moet stoppen. Kunnen 
wij niet voor u doen.  

 Wij al 3 keer dit jaar introductiebrieven voor 
bezoekers van Vincentius hebben geschreven.. 

 Velen op zoek naar hun roots in Indonesia zijn.  



Putri Karahiman Papua  

De grote voorvechter, ptr Nico Dister, voor de kinde-
ren in Papua berichtte ons in een bericht eind mei 
2014 voor onze donateurs en de besturen van de 
PCI in Roelofarendsveen en st. Panti Asuhan als 
volgt; “.. Bij deze mijn grote dank voor de genereuze 
donatie voor speeltoestellen in ons kindertehuis 
“Hawai” te Sentani Jayapura. U krijgt de foto’s en de 
kwitanties, zodra de speeltuin klaar is. Maar hier in 
Papua gaat alles op zijn elf-en-dertigst, zo lang-
zaam, dat het voor Nederlandse begrippen een 
eeuwigheid duurt….” 
Verleden week kwam een dertienjarige jongen bij 
mij langs. Jozef is zijn naam. Hij komt uit een 
“volledig” gezin van vier kinderen. Behalve Jozef, 
hebben de ouders nog een (dubbel gehandicapt) 
dochtertje van 11 jaar en twee kleine jongetjes van 
respectievelijk 5 en 3 jaar. De financiële draagkracht 
van het gezin is te gering om het zonder hulp van 
YaPuKePa te kunnen stellen. Sinds augustus j.l. zit 
Jozef in de eerste klas SMP (onderbouw middelbare 
school) van ons Antonius College.  

 
Het Antonius college verder in aanbouw …. Stand Januari 2014 
 

Omdat het nu vakantie is, en zijn ouderlijk huis op 
loopafstand staat van genoemd college, was hij erg 
blij dat hij naar huis mocht. Maar gisteren kwam hij 
mij vertellen dat hij honger had en er thuis geen 
eten was. Gelukkig kon ik daar – dankzij  sponsors 
als u - wat aan doen. 
Wat Jozef overkwam, is bij vele andere kinderen 
eveneens het geval. Ze zijn enorm blij als ze tijdens 
de vakanties naar familie of kennissen mogen. Maar 
helaas komen ze vaak vermagerd terug, of ziek. De 
hygiëne laat bij hun thuis soms veel te wensen over, 
met (para)typhus tot gevolg. De ramen van de 
slaapkamers zijn lang niet altijd gescreend, en een 
muskietennet is vaak afwezig, terwijl juist de 
omgeving van Jayapura een haard is van 
malariamuggen….. 

Vinc. Pondok si Boncel  

Medio mei 2014 bezocht een ons bekende donateur   
Boncel. Het bezoek is fantastisch geweest en foto’s  
+ verhaaltje gaan ons nog bereiken. In de december 
brief dus vast meer over de kinderen daar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincentius Puteri 

Op 7 maart 2014 ontvingen we een uitgebreide brief 
van sr. Paul Siseng OSU die ons berichtte: 
In 2013 maakten we een aantal buitengewone 
gebeurtenissen mee . Vooral met betrekking tot de 
viering van 75- jaar PA Vincentius Putri. van oktober 
2012 tot oktober 2013 waren er diverse activiteiten, 
waaronder een gezamenlijke viering parochie, 
klooster en de scholen in september. Het geza-
menlijke feest op 26 oktober 2013 werd georga-
niseerd door de “Zorg Alumni” bijgestaan door de 
zusters OSU. We zijn trots en dankbaar naar God 
omdat alles goed gaat en voldoen aan alle partijen. 
De uitvoering van een muzikaal drama, werd uitge-
steld tot 25 januari 2014 omdat er vanaf september 
2013 geen regisseur was op de Musical Drama 
School voor de kinderen van Vincentius Putri. 
Het jubileumboek met 75 jaar herinneringen en 
souvenirs dat is uitgebracht, is inderdaad in mei jl. in 
4-voud op ons secretariaat ontvangen. Terima kasih 
 

Daarnaast waren we in februari ook bezig met het 
helpen van de mensen in de kampongs om ons 
heen, die wel zijn getroffen door de overstromingen. 
Samen delen van voedsel en van kleding- en onder-
goed. PA Vinc. Puteri  is niet overstroomd omdat de 
locatie veel hoger ligt dan de rivier de Ciliwung. 
Dank voor de donatie van € 5.000,- in december 
ontvangen en met hartelijke groeten, begeleid door 
gebeden en onze liefde, schrijft Sr. Maria Paul 
Siseng,  directrice van PsaA Vincentius Puteri.   


