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Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden van onze
Stichting Panti Asuhan,
Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze Stichting
Panti Asuhan, want 40 jaar geleden is de Stichting
opgericht door de familie Divendal naar aanleiding van
een bezoek aan de Vincentius tehuizen. Om precies te zijn
op 14 maart 1977. Gelukkig is de familie Divendal nog
altijd betrokken bij de Stichting via onze beschermheer
Maarten Divendal en onze ere-voorzitter Jan Divendal.
Lees verderop ook een kijk van Jan op de afgelopen 40
jaren Stichting Panti Asuhan. Afgelopen mei hebben wij
dit jubileum op bescheiden wijze gevierd en
gecombineerd met
een bezoek van
broeder
Nico
Simanjuntak
aan
Nederland.
Onze Stichting heeft
sinds jaar en dag
een vaste kern aan sponsoren. Daarnaast melden zich via
onze website nieuwe sponsoren: eenmalig via de ‘donatie
knop’ en structureel via aanmelding per overeenkomst
voor een periode van 5 jaren. Al onze donateurs willen wij
graag hartelijk danken voor hun steun aan de kinderen
van de kindertehuizen in Indonesië en specifiek die van
Vincentius in Jakarta. Graag nodigen wij onze sponsoren
uit voor het jubileum diner op zaterdag 7 oktober 2017 op
de Indonesische ambassade te Den Haag.
De
ambassadeur van Indonesië, de heer Gusti Agung Wesaka
Puja, opent de deuren van zijn ambassade om met ons het
40 jarige jubileum van onze Stichting te vieren. Uiteraard
is het bestuur zeer verheugd en vereerd dat wij ons 40
jarig bestaan op deze wijze kunnen vieren. Medio
augustus zullen wij de uitnodigingen aan onze sponsoren

versturen, waarbij geldt –net zoals bij onze reguliere
sponsordiners – dat er een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is.
Ook doet het mij deugd te melden dat wij via onze
Indonesische contacten het aantal instellingen dat wij op
projectbasis steunen hebben uitgebreid, zowel qua aantal
als spreiding over de archipel. Ten tijde van het schrijven
van dit voorwoord, meldde zich een drietal nieuwe
instellingen met projectaanvragen. Tijdens onze
vergadering in juli worden deze aanvragen door het
bestuur behandeld.
Tot slot wil ik u nogmaals hartelijk danken voor uw
bijdrage in de afgelopen periode. Met uw hulp kunnen wij
weer een heleboel kinderen in kindertehuizen en andere
liefdadigheidsinstellingen in Indonesië ondersteunen.
Ik wens u, mede namens het voltallige bestuur, een
zonnige en welverdiende zomer toe!
Roland Kepel, voorzitter

Financieel overzicht 2016
Inkomsten:
Bijdragen adoptiegelden en giften
Ontvangen legaat
Totaal bijdragen
Ontvangen rente op spaarrekening
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Porti
Boekhouding/secretariaat
Kosten website
Kosten Kamer van Koophandel
Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid
Representatiekosten en promotiematerialen
Bankkosten
Netto resultaat

€
€

€
€
€
€
€
€
€

38.182,00
€
€
€

38.182,00
1.590,00
39.772,00

€
€

(1.891,00)
37.881,00

302,00
529,00
280,00
362,00
418,00

In de Nieuwsbrief van december 2016 is reeds gemeld dat
wij over 2016 een bedrag van €76.000,00 hebben
uitgekeerd aan (project)ondersteuning ten behoeve van
kinderen in 11 kindertehuizen in Indonesië. Ondanks het
feit dat over 2016 €2.000,- minder aan donaties is
ontvangen, stegen de uitkeringen aan Indonesië op
totaalniveau met circa 20%. Onze Stichting kon deze
additionele uitgaven doen van in het verleden verkregen
legaten.
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De volgende kindertehuizen en projecten zijn in 2016
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

Als doorkijk voor de uitgaven over 2017 (stand per
01/07/17), heeft het bestuur 5 projectaanvragen van
verschillende instellingen gehonoreerd (in totaal voor een
bedrag van €34.800,-). Daarnaast heeft het bestuur
projectaanvragen ontvangen van 3 nieuwe instellingen
waarmee sinds kort eerste verkennende contacten zijn.
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.
In 2016 hebben wij een tweetal grote (bouw)projecten
van broeder Nico Dister gefinancierd (2 maal €17.000,-).
Periodiek worden wij als bestuur per e-mail en via een
breed verspreide nieuwsbrief door broeder Nico Dister op
de hoogte gehouden van de voortgang van deze
bouwprojecten. In deze nieuwsbrief zoomen wij vooral in
op de nieuwbouw
van het meisjesinternaat Asrama
Santa
Lucia.
Bijgevoegde foto’s
laten de basis van
het gebouw zien en
vervolgens
het
karkas van deze
nieuwbouw voor
de meisjes.

Wij zien uit naar de voortgangsberichten over de verdere
bouw van het meisjestehuis van broeder Nico Dister!
Mede door de ontmoetingen in Nederland met broeder
Nico Simanjuntak van de Budi Mulia-organisatie, heeft
het bestuur zich een goed beeld kunnen vormen over de
huidige situatie in de diverse tehuizen waar broeder Nico
Simanjuntak verantwoordelijk voor is. Dit heeft ertoe
geleid dat de reeds in onze Nieuwsbrief van december
2016 aangekondigde
aanvraag voor de
bouw van afgesloten
keuken-ruimte bij
het
tehuis
Kefamenanu
op
Timor, is gehonoreerd (ad €6.300,-).
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Daarnaast hebben wij de aanvragen van broeder Nico en
broeder Guido inzake de financiering van schoolgelden en
-boeken, de uniformen, de schoolactiviteiten, de praktijken examengelden voor het schooljaar 2017/2018 van de
kinderen in zowel Kefamenanu op Timor (41 kinderen)
(ad €7.000,-) alsook Karuna te Solo (37 kinderen) (ad
€6.500,-). gehonoreerd.

Naast onderwijs, stimuleert KDM ook sport en beweging
onder (straat)kinderen in Jakarta. In dit kader heeft in
april van dit jaar een heuse voetbalcompetitie op de
diverse trapveldjes in de hoofdstad plaatsgevonden.

Het contact met zuster André Lemmers van Yayasan
Sinar Pelangi is na onze ontmoeting in 2016 versterkt.

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

Bijzondere mijlpaal Stichting Panti Asuhan

Niet alleen informeert zij ons over het kindertehuis waar
zij zelf aan verbonden is, zij stuurt ons suggesties van
kindertehuizen waar direct hulp nodig is in welke vorm
dan ook. Tijdens onze laatste bestuursvergadering is
wederom besloten een tiental operaties van kinderen te
financieren (ad €7.500,-).
Na de succesvol verlopen eerste tranche van een
onderwijsproject van Kampus
Diakoneia Modern (KDM) in
2017, heeft het bestuur een
een goede relatie opgebouwd

met de heer Sotar Sinaga, de directeur van KDM. In mei
van dit jaar is de tweede tranche ad €7.500,- overgemaakt
voor hun onderwijsproject.

In de zomer van 1976 bezochten de ‘Divendallen’ broeder
Winand Divendal in het
grote Vincentiushuis. Dit
leidde ertoe dat op 14
maart 1977 onze Stichting
het licht zou zien en
vervolgens in 2017 haar
40-jarig jubileum zou
vieren, hadden wij toen
niet durven dromen!
De Bijbel vertelt ons dat het Joodse volk na 40 jaar het
beloofde land bereikte. Een beloofd land, een goede
toekomst, waarvan wij hopen dat elke keer weer mensen,
jong en oud, dat mogen gaan meemaken. In de afgelopen
40 jaren zijn honderden jongens en meisjes dank zij de
opvang in de Vincentiustehuizen en de laatste jaren ook
in andere kindertehuizen in Indonesië, op weg gezet naar
hun beloofde land. Zij kregen onderdak, vorming,
scholing, leerden een vak en gingen hun eigen weg.
Steeds op verschillende manieren, gefaciliteerd door hun
begeleiders, docenten en andere – vaak – vrijwilligers. Ik
ben er trots op dat onze Stichting Panti Asuhan, met uw
donaties, hier een bijdrage aan heeft kunnen leveren en
kinderen de afgelopen 40 jaren heeft geholpen aan een
toekomstperspectief.
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Ook de Stichting Panti Asuhan zelf maakt een
ontwikkeling door. Bestuurders van het eerste uur
hebben in de loop der tijd plaatsgemaakt voor hun
opvolgers en met het huidige bestuur, gesteund door
beschermheer Maarten Divendal, worden de
oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting
nagestreefd. Uiteraard in de context van de huidige tijd.
Vanaf de zijlijn kijk ik als ‘oude voorzitter’ met veel
vertrouwen naar het huidige bestuur. Ik zie dat met
moderne middelen een breder publiek wordt bereikt en
dat met nieuwe initiatieven sponsoren worden gezocht.
Belangrijker nog is dat naast de kinderen in de
Vincentiustehuizen, ook andere kindertehuizen in
Indonesië (bijvoorbeeld op Papua, Bali, Timor en elders in
Jakarta en op Java) via financiering van projecten worden
geholpen.
Maar wie maakt dat allemaal mogelijk en zorgt ervoor dat
het huidige bestuur aan het werk blijft? Dat bent u
natuurlijk! Langs deze weg wil ik, mede namens mijn
familie, u bedanken voor uw steun, maar weet ook dat wij
op u blijven rekenen om steeds weer nieuwe kinderen en
jongeren op weg te helpen naar hún goede toekomst!
Selamat jalan!
Jan Divendal, ere-voorzitter

Jubileum diner bij Indonesische ambassade
Evenals de afgelopen 2 jaren, organiseert de Stichting
Panti Asuhan ook dit jaar weer een sponsordiner.
Vanwege het 40-jarig jubileum van de Stichting krijgt het
sponsordiner dit jaar een bijzonder tintje en is eerder
sprake van een jubileum diner. Op uitnodiging van de
ambassadeur van Indonesië, de heer Gusti Agung Wesaka
Puja, mogen wij het diner op de Indonesische ambassade
te Den Haag houden. De datum is 7 oktober 2017 in met
enkele medewerkers van de ambassade vindt nadere
invulling van het programma plaats. Op dit moment stelt
het bestuur een genodigdenlijst samen, gecommitteerde
sponsoren van de Stichting hebben voorrang bij de
inschrijving, want ook nu is het aantal beschikbare
plaatsen gelimiteerd.

Mocht uiteindelijk nog een aantal plaatsen beschikbaar
zijn, dan wordt deelname aan dit jubileum diner aan een
breder publiek opengesteld. Houd onze website in de
gaten voor meer informatie!
Isabelle Seelen, lid van het bestuur

Wist u dat?
Bijzondere donaties
De eerste helft van het jaar 2017 kenmerkt zich met een
tweetal bijzondere giften. Het bestuur mocht na
berichtgeving van een notaris een legaat tegemoet zien
van een trouwe donateur van de Stichting. Dit legaat
maakt het mogelijk om de komende jaren extra projecten
te financieren waarvoor niet (volledig) op reguliere giften
hoeft te worden teruggevallen.
Daarnaast is het bestuur verheugd te melden dat voor
onbepaalde tijd een sponsorovereenkomst is gesloten
voor een meer dan royaal bedrag. Voor beide giften is het
bestuur namens de kinderen in kindertehuizen in
Indonesië erg dankbaar.
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.
Laudy Konings, secretaris-penningmeester
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