
Solo,   09  april 2017. 

 

 

 

Geachte Mijnheer Voorzitter en raadsleden - Stichting Panti Asuhan Nederland. 

 

 

Na Uw steun bij vorige projecten van onze weeshuizen (Solo – Kefamenanu) vroeg U in Uw 

vorige brief om een nieuw project in te dienen meer met betrekking tot de weeskinderen.  

 

Wij hebben als begeleidend team van de weeshuizen in onze vergadering gedacht aan een 

voorstel  om de schoolgelden, de boeken, de uniformen, de schoolactiviteiten, de praktijk en 

de examengelden van de weeskinderen te helpen financieren. 

 

1° Weeshuis Solo: het aantal weeskinderen is 37 

- Schoolgeld per jaar      Rp. 104.100.000 

- Boeken per jaar      Rp.   30.500.000 

- Uniform per jaar     Rp.   12.150.000 

- Schoolactiviteiten per jaar    Rp.   10.050.000 

- Praktijk per jaar     Rp.   11.450.000 

- Examengeld per jaar     Rp.     5.200.000 

------------------------------ . 

 Totaal       Rp. 173.450.000 

 

     -   Steun van de Congregatie O.L.V.   Rp.   30.000.000 

     -  Andere sponsors     Rp.   45.000.000 

       ------------------------------ . 

 Totale steun      Rp.   75.000.000 

 

Indien mogelijk vragen wij U het verschil bij te passen: Rp.   98.450.000 of Euro 7.032 

(1 Euro = 14.000 roepiah). 

 

 

2° Weeshuis Kefamenanu Timor: het aantal weeskinderen is 41 

- Schoolgeld per jaar      Rp.   73.920.000 

- Boeken per jaar      Rp.   29.500.000 

- Uniform per jaar     Rp.   18.125.000 

- Schoolactiviteiten per jaar    Rp.     8.985.000 

- Praktijk per jaar     Rp.     9.925.000 

- Examengeld per jaar     Rp.     5.000.000 

------------------------------ . 

 Totaal       Rp. 145.455.000 

 

     -   Steun van de Congregatie O.L.V.   Rp.   30.000.000 

     -  Andere sponsors     Rp.   24.000.000 

       ------------------------------ . 

 Totale steun      Rp.   54.000.000 

 

Indien mogelijk vragen wij U het verschil bij te passen: Rp.   91.455.000 of Euro 6.532 

(1 Euro = 14.000 roepiah).  



 

De detaillijsten van allebei de weeshuizen is in bijlagen te vinden. 

 

Zeer hartelijk dank voor al Uw steun in het verleden en wij hopen op een gunstig antwoord op 

onze vragen. Namens de kinderen, de broeders en personeel. 

 

Moge God U en Uw werk en de sponsors zegenen. 

 

Broeder Nico en Broeder Guido. 


