
 

Steun stichting Panti Asuhan 
De stichting Panti Asuhan bestaat al sinds 1977 en verwerft geld voor de ondersteuning van diverse 

kindertehuizen in Indonesië. De stichting zet zich vanuit Nederland met hart en ziel in voor deze 

(wees)kinderen en richt zich van oudsher op de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds 

enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering 

van projecten minstens zo hard nodig is. 

 

Panti Asuhan, vrij vertaald ‘weeshuis’, is 

een Nederlandse stichting die financiële 

steun geeft aan kindertehuizen in 

Indonesië. Hierbij krijgen de vier 

kindertehuizen van Vincentius Jakarta (een 

instelling die 160 jaar bestaat) speciale 

aandacht. De stichting Panti Asuhan is in 

1977 opgericht en telt momenteel 5 

vrijwilligers. Het bestuur van de stichting 

Panti Asuhan onderhoudt voor de stichting 

veel contacten met Indonesië en met de 

donateurs in Nederland. ‘Met onze 

Nederlandse stichting zamelen wij per jaar 

gemiddeld 50 tot 60 duizend euro in. In 

Indonesië kun je met dat bedrag 6 keer 

zoveel doen als hier’, aldus de secretaris 

van de stichting. De giften worden voor 

specifieke projecten rondom onderwijs, 

gezondheidszorg en huisvesting gebruikt. 

Maar ook voor voedsel, kleding en andere 

primaire levensbehoeften van kinderen. 

Vincentius Jakarta 

De Vincentiusvereniging werd in 1855 

opgericht in het toenmalige Batavia voor 

de steun en opvang van het Indische kind. 

In de loop der jaren zijn er vier tehuizen 

geopend: twee voor jongens en één voor 

meisjes vanaf 6 jaar en een apart tehuis 

voor de allerkleinsten (van 0 tot 6 jaar). In 

totaal worden circa 700 kinderen door 

ongeveer 250 medewerkers en vrijwilligers 

liefdevol opgevoed en verzorgd. 

Wie zijn nu deze jongens en meisjes? 

Sommigen zijn wees, maar bij de meeste 

kinderen leidt de thuissituatie ertoe dat zij 

daar niet kunnen wonen. De leeftijd 

varieert van baby’s tot jongvolwas-senen. 

De kindertehuizen zorgen voor onderdak 

en eten, maar ook voor onderwijs. De 

scholen zijn ook altijd open geweest voor 

kinderen uit de omliggende kampongs. 

Kinderen worden begeleid totdat zij op 

eigen benen kunnen staan. Zij hebben dan 

een diploma op zak of een beroep geleerd. 

Voor enkele gemotiveerde uitblinkers is er 

een ‘beurs’ voor verdere studies. Zo zijn er 

kinderen arts, psycholoog of ondernemer 

geworden. 

Andere tehuizen in Indonesië 

Sinds de oprichting richt de stichting Panti 

Asuhan zich primair op het levens-

onderhoud en onderwijs van kinderen in 

de Vincentius kindertehuizen en voor een 

deel op projecten bij Vincentius. In 2012 

heeft het bestuur van de stichting Panti 

Asuhan besloten dat ook projecten van 

andere kindertehuizen in Indonesië in 

aanmerking kunnen komen voor een 

financiële projectbijdrage.  

De voorzitter meldt dat ‘de band tussen de 

stichting Panti Asuhan en de vier tehuizen 

van Vincentius nooit zal verdwijnen. 

Tegelijkertijd is de doelstelling van de 

stichting verbreed door te stellen dat zij in 

de ruimste zin van het woord financiële 

steun wil verlenen aan kinderen en 

kindertehuizen in het algemeen in 

Indonesië. Hiermee worden nog meer 

kinderen in Indonesië bereikt en geholpen.’ 

Steunen? 

Hulp aan kinderen in Indonesië is alleen 

mogelijk dankzij steun van donateurs. De 

giften van donateurs verlichten de zorgen 

voor jongens en meisjes van de kinder-

tehuizen. De giften maken zowel grote als 

kleine projecten mogelijk, maar zorgen ook 

voor de dagelijkse behoefte aan voedsel en 

kleding in een kindertehuis. 

Wilt u de kinderen uit Indonesië een handje 

helpen? Dat kan door als donateur 

structureel verbonden te zijn. Bijvoorbeeld 

voor € 17,50 per maand zorgt u voor het 

levensonderhoud van één kind en voor  

€ 25,- per maand biedt u dit kind ook de 

kans op onderwijs. Ook zijn kleinere 

bedragen en eenmalige giften zijn 

natuurlijk van harte welkom. De Stichting 

Panti Asuhan zorgt ervoor dat uw gift goed 

wordt besteed aan een project bij een 

kindertehuis dat ten gunste is van haar 

bewoners: de kinderen. Daarnaast 

ontvangt u bij een donateurschap twee 

maal per jaar onze nieuwsbrief. 

ABN AMRO: NL41ABNA046 73 12 745 

Kijk voor meer informatie op 

www.panti-asuhan.nl of mail naar 

secretariaat@panti-asuhan.nl  

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

