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Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting
Panti Asuhan,
Wat zijn wij verwend met het weer in de afgelopen twee
maanden! De zonnestralen gaven ons energie en een
mooie kijk op de wereld om ons heen. Helaas werden af
en toe de zonnestralen afgewisseld met hevige
regenbuien. Zo hevig dat het water op ongewone plekken
haar weg zocht. Het deed mij denken aan het
regenseizoen in Indonesië: een stortbui die direct wordt
afgewisseld met tropische temperaturen.
Het eerste half jaar stond ook in het teken van een
bijzondere wervingsactie via de werkgroep Missie en
Ontwikkelingswerk Amstelland (MOWA). Onder de naam
MOWA spant een groep vrijwilligers uit de parochie
Amstelland zich in om projecten ten behoeve van missie
en ontwikkeling in het buitenland op te zetten. Voor de
Vastenactie 2018 was de Stichting Panti Asuhan het
uitverkoren goede doel, waarbij tijdens een vijftal
kerkdiensten telkens enkele bestuursleden van onze
Stichting een toelichting hebben mogen geven op ons
werk voor de kinderen in kindertehuizen in Indonesië.
Op 19 april was het dan zover en hebben wij als bestuur
de maandelijkse vergadering van de werkgroep MOWA
bijgewoond. In deze vergadering werd het totaal
opgehaalde bedrag tijdens de Vastenactie 2018
bekendgemaakt. Uiteindelijk hebben de parochianen in
Amstelland een bedrag van €16.130,69* gedoneerd voor
een tweetal reeds vooraf
bepaalde projecten. Lees
verderop
in
deze
nieuwsbrief
welke
projecten dat zijn. Wij
danken de parochianen
van de Augustinuskerk in

Amsterdam, de Titus Brandsmakerk in Amstelveen, De
Goede Herder in Amsterdam, de St. Urbanus Bovenkerk
in Amstelveen en de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de
Amstel voor hun gulle bijdragen!
Het is bijna een traditie geworden: ons jaarlijkse
sponsordiner. In 2015 zijn wij met dit jaarlijks
terugkerende samenzijn begonnen en voor het najaar
2018 staat een volgend sponsordiner in de planning.
Reserveer alvast de datum van 14 oktober in uw agenda.
Te zijner tijd berichten wij hierover op onze website
(www.panti-asuhan.nl). U kunt zich nu al voor-inschrijven
bij
één
van
onze
bestuursleden
of
via
secretariaat@panti-asuhan.nl. Wij ontmoeten u weer
graag in oktober in Bussum!
Tot slot rest mij u, mede namens het voltallige bestuur, te
bedanken voor uw vertrouwen in ons als bestuur en
hopen wij ons werk weer met veel plezier en energie te
mogen voortzetten om kinderen in kindertehuizen in
Indonesië aan een prachtige toekomst te helpen.
Een hele fijne en zonnige zomer toegewenst!
Roland Kepel, voorzitter
*) Op de foto staat een bedrag van €15.800,84 waarbij
bleek dat reeds een deelopbrengst van €329,85 door één
van de kerken direct op onze bankrekening was gestort.

Financieel overzicht 2017
Inkomsten:
Bijdragen adoptiegelden en giften
Ontvangen legaat
Totaal bijdragen
Ontvangen rente op spaarrekening
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Porti, enveloppes, papier, cartridges
Kosten boekhouding
Kosten website
Kosten notaris
Kosten Kamer van Koophandel
Kosten 40-jarig jubileum
Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid
Representatiekosten en promotiematerialen
Bankkosten
Netto resultaat

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.750,00
142.464,00
€
€
€

182.214,00
1.894,00
184.108,00

€
€

(7.135,00)
176.973,00

18,00
302,00
529,00
617,00
3.952,00
280,00
869,00
568,00

Bovenstaand overzicht laat zien dat het aantal giften van
donateurs over 2017 licht is gestegen (in 2016 lag dat
bedrag ruim €1.500,00 lager). Een onverwachte
meevaller betrof een legaat dat ons begin 2017 ten deel
viel. Dit legaat zorgde voor een positieve stijging van onze
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reservepositie. Onze financiële reserves gebruiken wij
voor aanvulling van de jaarlijkse giften, zodat wij jaarlijks
minimaal €65.000,00 aan projecten voor kinderen in
kindertehuizen in Indonesië kunnen financieren. Bij de
uitgaven in het financieel overzicht 2017 zijn incidentele
kosten opgenomen met betrekking tot ons 40-jarig
bestaan en de notaris. Desondanks blijven de
exploitatiekosten van onze Stichting lager dan 4% en daar
mogen wij nog steeds trots op zijn!
In de Nieuwsbrief van december 2017 is gemeld dat wij
over 2017 een bedrag van €65.850,00 hebben uitgekeerd
aan (project)ondersteuning ten behoeve van kinderen in
10 kindertehuizen in Indonesië. Als wij vooruitkijken naar
het jaar 2018, hebben wij inmiddels – mede naar
aanleiding van de opbrengsten uit de Vastenactie 2018
van MOWA – in de eerste helft van dit jaar reeds een
bedrag van €54.715,00 aan diverse projecten besteed.
Het merendeel van de projecten had betrekking op
onderwijsinitiatieven: van vrijwillige bijlessen, via regulier
en alternatief onderwijs tot en met de bouw van een
tweetal klaslokalen. Met uw donaties zijn de volgende
projecten gefinancierd:
•
•
•
•
•
•

Kindertehuis Karuna Solo (Java)
Kindertehuis Kefamenanu (Timor)
Sint Antonius College (Papua)
Children Under the Bridge (Jakarta)
Sinar Pelangi (medische hulp)
Kampus Diakoneia Modern (Java)

€ 7.265,00
€ 10.200,00
€ 14.000,00
€ 2.000,00
€ 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
Op 5 februari 2018 is het voltallige bestuur bij elkaar
geweest in Weesp voor een ontmoeting met broeder
Nico Dister. Tijdens deze ontmoeting vertelde broeder
Nico onder andere over de populariteit van het onderwijs
bij het Sint Antonius-van-Padua College op Papua.
Deze
onderwijsinstelling is jaarlijks
dusdanig in trek dat
zich telkens nieuwe
kinderen
aanmelden.

Met een maximum van 25 tot 30 kinderen per klas,
zorgt dat voor enorme druk op de bestaande
capaciteit. Broeder Nico haalde aan dat de wens
bestaat om een viertal klaslokalen aan te bouwen en
dat voor twee klaslokalen hij reeds financiering had
gevonden… Het bestuur waardeerde deze subtiele
suggestie en zegde onder voorbehoud van een formele
aanvraag inclusief sluitende begroting toe te voorzien in
de realisatie van de andere twee klaslokalen. Uiteindelijk
is met additionele gelden uit de Vastenactie 2018 van
MOWA voor een bedrag van €14.000,00 twee lokalen
gefinancierd.
Naar aanleiding van het periodieke mailcontact met
broeder Nico Simanjuntak, vond eind april 2018 een
ontmoeting met hem plaats in Utrecht. Tijdens deze
ontmoeting lichtte broeder Nico zijn twee aanvragen voor
een bijdrage in de onderwijskosten voor de 86 kinderen
in de kindertehuizen van Kefamenanu op Timor
(€10.200,00) en Karuna te Solo (€7.265,00) toe. De
bedragen worden besteed aan het betalen van het
schoolgeld, aanschaf van nieuwe schoolkleding
(uniformen), aanschaf van sportmiddelen en voor het
dagelijks levensonderhoud (voeding) van de kinderen.
In 2017 hebben wij kinderthuis
Dorkas
geholpen
met
de
financiering van een nieuw dak voor
hun onderkomens. Van onze
contactpersoon
Harry
Ramaputra begrepen wij
dat het regenseizoen voor
enige vertraging bij de
aannemer zorgde en dat
inmiddels de werkzaamheden zijn afgerond. Laat nu de
regen maar komen!
Nieuw in het rijtje projecten is het initiatief Children
Under the Bridge. Dit zijn kinderen die voornamelijk in de
weekeindes les krijgen van vrijwilligers (voornamelijk
docenten
van
basisscholen
en
voortgezet
onderwijsscholen). Het doel van de organisatie 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, zodat
de kinderen beschermd zijn tegen de weersinvloeden in
Indonesië. Vandaar de naam ‘Under the Bridge’.
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De activiteiten die worden ondernomen kosten tijd en
geld. Deels vindt financiering in natura plaats doordat
docenten tijd (en soms ook geld) steken in deze vorm van
onderwijs c.q. bijles en deels ontvangt de organisatie
geldelijke bijdragen van
donateurs. Echter deze
bijdragen vindt onregelmatig plaats, waardoor
mevrouw
Yuliana
Simbolon
zich
heeft
gericht tot de Stichting Panti Asuhan. Om het onderwijs
en de bijlessen nog beter te kunnen uitvoeren, heeft zij
behoefte aan voorleesboeken voor de jongsten,
onderwijsboeken voor de oudere groep kinderen en ook
eenvoudige muziekinstrumenten om creativiteit van
kinderen te bevorderen. Daarnaast wilde de organisatie
graag een keer
met de kinderen
een
bezoek
brengen aan een
van de nationale
musea om hen
iets over de
geschiedenis van
Indonesië bij te
brengen. Om deze wensen mogelijk te maken heeft de
Stichting Panti Asuhan een bedrag van €2.000,- voor dit
bijzondere initiatief gedoneerd.
Naast de twee klaslokalen van het Sint Antonius-vanPadua College, is met de opbrengsten van de Vastenactie
2018 van MOWA ook een aantal operaties gefinancierd.
Hiervoor hebben wij wederom met zuster André
Lemmers van Yayasan Sinar Pelangi contact gehad. Voor
een bedrag van €11.250,00 zijn 15 kinderen aan een
betere toekomst geholpen.
Zoals in de nieuwsbrief van december 2017 reeds was
aangegeven, hebben wij van de heer Sotar Sinaga van
Kampus
Diakoneia Modern
voor 2018 een
goed
onderbouwd projectaanvraag ontvangen
voor
een alternatief

onderwijsprogramma voor
ruim 600 kinderen. Voor een
bedrag van €10.000,00
hebben wij deze aanvraag
deels gefinancierd.
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

Bericht van ‘speciaal gezant’ br. Nico Dister
Terugdenkend aan mijn eigen jeugdjaren, herinner ik mij
dat ik als kind vaak een hekel aan had om naar school te
gaan. Dat was voor mij destijds veel meer
een ‘moeten’ dan een ‘mogen’. Hoe
anders is dat voor de Papua-kinderen in
de binnenlanden die in hun eigen dorp
geen school hebben en daarom voor dag
en dauw naar een naburige kampong
moeten lopen, berg op berg af, twee tot drie uur lang, om
daar op tijd te zijn om les te volgen. En aan het einde van
de middag op dezelfde manier terug naar huis.
Bewonderenswaardig wat die kinderen er voor over
hebben om onderwijs te krijgen!
Voor middelbaar onderwijs komen ze vaak naar de stad.
Maar vanwege de vaak belabberde kwaliteit van het
onderwijs in het binnenland, hebben ze niet zelden een
kennisachterstand waardoor ze niet worden aangenomen
op middelbare scholen in de stad of de regio Jayapura.
Wel laten ze netjes hun basisschool diploma zien, maar
als dan blijkt dat ze het zelf maar heel moeizaam of soms
zelf helemaal niet kunnen lezen, worden ze niet
toegelaten voor het vervolgonderwijs. Dat is de reden
waarom wij zelf in 2012 een eigen middelbare school
hebben opgericht waar wij – met behoud van
“kwaliteitsbewaking” – die kinderen wél kunnen
aannemen, omdat wij via remedial classes hen zodanig
bijspijkeren dat ze op een gegeven moment kunnen
doorstromen naar de reguliere klassen.
Omdat de leerlingen uit het binnenland van Papua komen
en in kosthuizen aan hun lot worden overgelaten, hebben
wij het door ons destijds opgerichte Sint Antonius-vanPadua College tot een boarding school gemaakt. Daarbij
zijn wij tussen 2012 en 2018 grandioos geholpen door de
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Stichting Panti Asuhan. Zowel met het bouwen van
asrama Santa Lusia voor de meisjes alsook asrama Santo
Antonius voor de jongens. Tevens heeft de Stichting Panti
Asuhan ons geholpen met een bijdrage in het schoolgeld,
de kleding en de voeding voor de bewoners van
kindertehuis Egidius.

ontvangen! Dit doet ons deugt en sterkt ons in de gekozen
beleidslijn voor de toekomst. Steun daarom Stichting
Panti Asuhan structureel en maak gebruik van een
minimale verbintenis van vijf (5) jaar, waaraan tevens
fiscale voordelen verbonden zijn. Kijk voor meer
informatie over deze overeenkomst op onze website.

Dank zij uw hulp kunnen ook deze kinderen uit het
binnenland van Papua hun droom verwezenlijken: zich via
kwalitatief hoogstaand schoolonderricht voorbereiden op
een volwaardig menselijk leven als een volwassene die
dankbaar gebruik maakt van alle “quotiënten” waarmee
de mens in principe begiftigd is op intellectueel,
emotioneel, spiritueel, personaal en sociaal gebied!

Diamanten bruidspaar!

Hulde aan u, de donateurs van Stichting Panti Asuhan!
Broeder Nico Dister OFM

Wist u dat?
Speciale gift van Inter-Parochiële Caritas Instelling (IPCI)
Op 14 april jongstleden is Anneke Marjot, dankzij haar
jarenlange bestuurslidmaatschap en haar inzet bij de
afronding
van
de
bouwbegeleiding van de
renovatie van het pand van
IPCI aan de Herengracht

19/19A te Weesp (daar
waar onze ere-voorzitter
Jan Divendal sinds jaar en
dag woont!), in het
zonnetje gezet. Als blijk van
waardering kregen zij en haar man Dick Marjot een
donatie ter waarde van €1.100,00 voor de Stichting Panti
Asuhan. Vanaf deze plek aan Anneke en Dick, maar ook
IPCI: terima kasih banyak namens de kinderen in
kindertehuizen in Indonesië!
Goed resultaat over eerste helft 2018!
In vergelijking met de afgelopen jaren, kent 2018 reeds nu
al een hoogtepunt als het gaat om reguliere giften (niet
zijnde inkomsten uit legaten). Niet alleen de omvang,
maar ook het aantal reguliere donaties is toegenomen
waarbij wij van een tweetal particuliere donateurs
respectievelijk €1.000,- en €2.500,- hebben mogen

Onze trouwe donateurs de heer en mevrouw Herremans
uit Weesp vierden 24 juni jongstleden met familie en
vrienden hun diamanten bruiloft. Namens het bestuur
nogmaals gefeliciteerd met deze mijlpaal! Naast het feit
dat het heel bijzonder is om een 60-jarig huwelijk te
vieren, vinden wij het als bestuur bijzonder dat het
echtpaar Herremans aan hun gasten als kadotip een gift
aan onze Stichting hebben gevraagd! Ten tijde van het
afdrukken van deze nieuwsbrief was het totaalbedrag dat
is gedoneerd bij de redactie helaas nog niet bekend, maar
namens de kinderen in kindertehuizen in Indonesië: dank
ofwel terima kasih banyak!
Moira Kaltofen, lid van het bestuur

In memoriam
Op 17 mei jongstleden is mevrouw Niniek Bos-Andriani op
69-jarige leeftijd overleden. Ondanks, in eerste instantie,
positieve berichten over haar herstel, heeft zij haar strijd
tegen haar ziekte uiteindelijk niet kunnen winnen. Als
bestuur van de Stichting Panti
Asuhan zijn wij haar veel dank
verschuldigd. Niet alleen was zij
samen met haar echtgenoot,
wijlen Henk Bos, een trouwe
donateur van onze Stichting,
ook maakte zij drie edities van
onze sponsordiners in haar
restaurant Candi Borobodur in Bussum mogelijk. Tijdens
het sponsordiner in 2016 bracht zij ons in contact met de
ambassadeur van Indonesië, Zijne Excellentie de heer
I Gusti Agung Wesaka Puja, waardoor wij vervolgens in
het jaar daarop ons 40-jarig jubileum met onze donateurs
op zijn ambassade in Den Haag mochten vieren. Wij
gedenken mevrouw Niniek Bos-Andriani als een warme
en gastvrije vrouw met veel belangstelling voor het werk
van onze Stichting. Wij zullen haar missen.
Roland Kepel, voorzitter
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