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Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting
Panti Asuhan,
In het afgelopen jaar halve jaar hebben wij als bestuur
voor het eerst een ‘hei-sessie’ gehouden om zowel terug
te kijken alsook naar voren te kijken naar de dingen die
wij doen, hoe wij zelf georganiseerd zijn en welke richting
wij voor de toekomst willen inslaan. Een belangrijke
conclusie van alle bestuursleden is dat dit
vrijwilligerswerk voor kinderen in kindertehuizen in
Indonesië enorm veel voldoening geeft en tegelijkertijd
veel tijd vergt naast hun drukke banen en familieleven. Dit
heeft er ook toe geleid dat wij het bestuur hebben
uitgebreid met een secretaris, zodat deze functie niet
meer in één persoon hoeft te worden gecombineerd met
het penningmeesterschap. Als voorzitter ben ik trots en
blij dat met veel energie Petra van der Heijden sinds de
jaarvergadering in april van dit jaar is begonnen als
secretaris van de Stichting Panti Asuhan. Zij stelt zich
graag zelf aan u voor verderop in deze Nieuwsbrief.
Naast een herijking van de rolverdeling binnen het
bestuur, hebben wij ook besloten om nog breder in
Indonesië te kijken naar mogelijke projecten die een
duurzaam karakter kennen. Het helpen van kinderen aan
een toekomst door hen bijvoorbeeld goed onderwijs en
een ‘tehuis’ (goed onderdak inclusief liefdevolle zorg) te
bieden, is een belangrijk thema voor ons. Daarnaast zijn
wij aan het onderzoeken of wij een beroepsopleiding
(soort van ambachtsschool) in samenwerking met
broeder Nico Dister op Papua kunnen opzetten met
behulp van ook een andere stichting. Daarover kunnen
wij hopelijk na de zomer meer vertellen.
Via onze penningmeester Laudy Konings zijn wij in contact
gekomen met Hans Delzenne. Hans kwam ons op het
spoor via de Nieuwsbrief van december 2018 en vroeg
ons of hij ons ergens mee kon helpen tijdens zijn reis door

Azië. Uiteindelijk heeft hij met een ‘lokale gids’, mijn nicht
Vicky, een zevental tehuizen en initiatieven in Jakarta
bezocht. Op 19 mei jongstleden kwam een bijzonder
enthousiaste Hans een zeer boeiende terugkoppeling
geven aan
het bestuur
en vertelde
uitgebreid
over
zijn
avonturen
in Jakarta
en
de
kansen
voor ons om diverse nieuwe projecten op te pakken. Lees
in de speciale bijlage bij deze Nieuwsbrief een
samenvatting van zijn reisverslag!
Tot slot wil ik u van harte uitnodigen om in het najaar ons
jaarlijkse sponsordiner bij te worden. U kunt zich hier al
voor opgeven door een e-mail te sturen aan
secretariaat@panti-asuhan.nl. In deze Nieuwsbrief treft u
informatie aan over het tijdstip en de locatie.
Rest mij u, mede namens het voltallige bestuur, te
bedanken voor uw steun in de afgelopen tijd en u voor nu
een mooie zomer toe te wensen!
Roland Kepel, voorzitter

Financieel overzicht 2018 en update 2019
Inkomsten:
Bijdragen adoptiegelden en giften
Ontvangen legaat
Totaal bijdragen
Ontvangen rente op spaarrekening
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Boekhouding/secretariaat
Kosten website
Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid
Representatiekosten en promotiematerialen
Bankkosten
Netto resultaat

€
€

€
€
€
€
€

60.702,00
€
€
€

60.702,00
2.355,00
63.057,00

€
€

(2.224,00)
60.833,00

302,00
529,00
280,00
679,00
434,00

In de Nieuwsbrief van december vorig jaar maakten wij
reeds melding dat 2018 financieel bezien een goed jaar
was. Hiervoor zorgde niet alleen de donatie van ruim
€16.000,00 van de RK Parochie Amstelland, maar ook in
het aantal grote(re) giften zagen wij een toename (+12%).
ten opzichte van 2017). Met de bijdragen en giften
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hebben wij uiteindelijk €68.345,00 kunnen uitkeren aan
projecten bij verschillende kindertehuizen. Projecten die
met uw hulp tot stand zijn gebracht!
Voor de snelle rekenaars onder u betekende het jaar 2018
in financieel opzicht een onttrekking van €7.512,- uit onze
reserves. Al met al een keurig resultaat en onder
dankzegging van het voltallige bestuur is op 17 april 2019
het financieel jaarverslag 2018 vastgesteld.

In de speciale bijlage bij deze Nieuwsbrief kunt u een
kort verslag van Hans Delzenne lezen. Tijdens zijn tocht
langs diverse tehuizen in Jakarta heeft hij voor een bedrag
van €500,- ter plekke een bijdrage aan het welzijn van

Tijdens een drietal bestuursvergaderingen in 2019 is
besloten om de volgende uitkeringen te doen:
•
•
•
•
•
•

Kindertehuis “Panca Duo” (Flores)
€
Diverse tehuizen in Jakarta
€
Sint Antonius Colllege (Papua)
€
Robertuskliniek (Papua))
€
Kindertehuis “Pangururan” (Sumatra) €
Kindertehuis “Penuai Ind.” (Bali)
€

4.500,00
500,00
7.500,00
2.500,00
3.500,00
2.500,00

In totaal is in 2019 reeds voor €21.000,- aan projecten
gefinancierd.
Laudy Konings, penningmeester

Voortgang projecten
Aan het einde van het regenseizoen kampte het eiland
Flores met hevige overstromingen. Via lokale contacten
zijn wij terecht gekomen bij het kindertehuis “Panca
Duo”. Een kindertehuis dat zelfs naar Indonesische
maatstaven er beroerd voor stond: qua huisvestiging en
ook qua inboedel (van keukengerei tot aan bedden voor
de kinderen). Om niet alleen de overstroming te boven te
komen, maar ook om een impuls te geven in de kwaliteit
van hun inventaris, is een bedrag van €4.500,00
overgemaakt voor o.a. keukeninventaris en hout om
stevige bedden te maken. Ook kreeg de binnen- en
buitenboel een opfrisbeurt door middel van het storten
van nieuwe betonnen vloeren.

kinderen kunnen leveren. Leuk om te noemen is dat bij
het initiatief Under the Bridge Hans een speciaal voor ons
gemaakt spandoek ontving. Op
hun uitingen op social media
(Instagram) zien wij dit vaak
terugkomen.
Voor de doorontwikkeling van het Padua College op
Papua van broeder Nico Dister is een aanvraag in 4 delen
ingediend. Daarvan hebben wij besloten 2 delen te
financieren, namelijk “Bouwactiviteit” en “Interieurvoorziening” voor in totaal €7.500,00. Binnenkort volgen
op onze website meer foto’s over dit project.

Niet alleen op Flores, maar ook op Papua had men
afgelopen maart te kampen met overstromingen. Dit trof
ook de Robertuskliniek, een kliniek die gelieerd is aan de
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tehuizen en scholen van broeder Nico Dister. Het bestuur
heeft toen besloten om €2.500,00 voor nieuwe
apparatuur, waaronder een microscoop, te financieren
voor deze kliniek.
Sinds dit jaar richt broeder Nico Simanjuntak zijn
aandacht ook op een kindertehuis op Noord-Sumatra:
“Pangururan”. Van broeder
Nico ontvingen wij een
investeringsverzoek voor een
aantal
computers
en

muziekinstrumenten. Mede doordat dit een nieuw tehuis
is dat onze aandacht verdiend, hebben wij dit verzoek
gehonoreerd met een bedrag van €3.500,00.
Tenslotte zijn wij in contact gekomen met het
kindertehuis “Penuai Indonesia” in de plaats Negare op
Bali. In dat tehuis verblijven 20 weeskinderen in een
voormalig kerkgebouw. Hoewel door onze Stichting
doorgaans projecten worden gefinancierd, begrepen wij
van onze contactpersoon dat de nood bij dit tehuis op
korte termijn vooral op het gebied van dagelijkse
voorzieningen betrof, waaronder kost en inwoning van de
kinderen, onderwijs en de energierekening.

Even voorstellen: Petra van der Heijden
Tijdens de zoektocht naar
mijn roots kwam ik eind 2013
in contact met Stichting Panti
Asuhan.
De
eerste
kennismaking met het toenmalige bestuur enthousiasmeerde
mij
om
ook
daadwerkelijk de stap te
zetten om af te reizen naar
mijn geboorteplaats Jakarta. In 1980 ben ik namelijk op
2,5 jarige leeftijd door Nederlandse ouders
geadopteerd vanuit het weeshuis Pondok si Boncel,
onderdeel van de Vincentius tehuizen in Jakarta. Dit
weeshuis heb ik in mei 2014 twee maal bezocht. Een
bijzondere en emotionele ervaring. Mijn terugkeer en
het hartverwarmend welkom van de medewerkers van
het weeshuis Pondok si Boncel voelde als een warm
bad. Ik denk er nog graag aan terug.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
wijkconsulent bij woonstichting Joost, een
woningcorporatie in Brabant. Een dynamische functie
waarin ik voornamelijk in contact sta met huurders en
samenwerkingspartners om het wonen in wijken
prettig te maken en te behouden. Verder ben ik 15 jaar
gelukkig getrouwd en woon ik met een hond en kippen
midden in het groen tussen de Brabantse landerijen.
Na diverse gesprekken met het bestuur en de gezellige
sponsordiners bijgewoond te hebben, ben ik sinds kort
ook secretaris geworden van het bestuur. Ik ben trots
dat ik deze functie mag vervullen. Het geeft mij
voldoening dat ik op deze manier iets terug kan doen
voor de kinderen in Indonesië. Als ik weer in Indonesië
ben, hoop ik de prachtige projecten te bezoeken zodat
ik met eigen ogen kan zien wat de projecten hebben
opgeleverd voor de kinderen. Samen met u maken we
verschil. Ik vind het bijzonder om me daar vanuit mijn
rol actief voor in te kunnen zetten.
Petra van der Heijden, secretaris

Sponsordiner op 6 oktober 2019
Vanwege een gebrek aan voldoende tijd, zal deze zomer
de website weer als vanouds worden geüpdatet. U kunt
dan weer de diverse projecten en nieuwe initiatieven
online volgen op: www.panti-asuhan.nl.
Isabelle Seelen, lid van het bestuur

Dit jaar viert het sponsordiner haar lustrum! Voor de
vijfde maal organiseren wij voor belangstellenden
(nieuwe en bestaande donateurs) een sponsordiner en
wel op 6 oktober 2019. Tijdens dit diner kijken wij terug
op het afgelopen jaar en doen wij een ‘live’ verslag van de
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stand van zaken rondom diverse projecten. Dit jaar zal
Hans Delzenne een speciale toelichting geven over zijn
avonturen en de diverse tehuizen die hij namens de
Stichting dit voorjaar in Jakarta bezocht. Zie voor een tipje
van de sluier van zijn verhaal de speciale bijlage bij deze
Nieuwsbrief!
Zoals u weet is het aantal beschikbare plaatsen beperkt,
dus schrijf u snel in! De locatie is zoals gewoonlijk in
restaurant Candi Borobudur in Bussum. De kosten
bedragen €30,00 per persoon, waarbij €10,00 naar een
nieuw te financieren project gaat.

Houd onze website in de gaten of stuur nu alvast een
bericht (per e-mail) aan ons secretariaat om u aan te
melden (secretariaat@panti-asuhan.nl). Uw aanmelding
is pas definitief nadat u betaald heeft!
Moira Kaltofen, lid van het bestuur

Wist u dat?
Grote bijdrage uit Leiden
Van Wonderland Kinderopvang uit Leiden hebben wij
wederom een zeer mooie donatie mogen ontvangen om
projecten te financieren die ten goede komen van
kinderen in kindertehuizen in Indonesië. Wij vinden het
heel bijzonder dat wij deze donatie namens hen hebben
mogen besteden aan een mooi project op Noord-Sumatra
bij kindertehuis “Pangururan” van broeder Nico
Simanjuntak. Met dit project is de aanschaf van 5
computers en diverse muziekinstrumenten mogelijk
gemaakt. Namens de kinderen van “Pangururan”: terima
kasih banyak!
Broeder Nico Dister al een tijdje in Nederland
In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de
Stichting Panti Asuhan intensief contact gehad met

broeder Nico die voor een langere periode in een prachtig
klooster in Nijmegen verblijft. Naast bijpraten over het
goede werk dat broeder Nico (ook op afstand vanuit
Nederland) verricht voor
de instellingen op Papua,
zijn wij drukdoende om
met elkaar een plan voor
een
beroepsopleiding
(soort
van
ambachtsschool) uit te
werken. Met het creëren
van een levensvatbare
beroepsopleiding
in
Sentani zal sprake zijn
van een zogeheten doorlopende leerlijn. Immers
kinderen in de tehuizen kunnen dan van basis- en
middelbaar onderwijs, ook genieten van middelbaar
beroepsonderwijs. Met behulp van een andere
Nederlandse Stichting hopen wij dit najaar meer te
kunnen melden over dit plan. Tegen die tijd zal overigens
broeder Nico het gecultiveerde Nederland weer hebben
verwisseld voor het avontuurlijke Papua!
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 €120,00 per jaar). Eén maal
per jaar krijgt u een herinnering vanuit de Stichting, zodat
u het volledige jaarbedrag tijdig voor de jaarwisseling
heeft overgemaakt.
Voor meer informatie: raadpleeg onze website of stuur
ons een e-mail (secretariaat@panti-asuhan.nl). Wij
sturen u graag de overeenkomst in tweevoud toe,
inclusief een invulinstructie en nadere toelichting op de
werkwijze van de overeenkomst.
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!
Laudy Konings, penningmeester
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