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Het is een goede gewoonte om onze vrienden, sponsors, adoptieouders en alle belang-
stellenden twee maal per jaar op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van Pikulan. 
Het wordt wel steeds lastiger om ‘nieuws’ door te geven want via sociaal media vliegt alles 
al rond over de hele wereld. Toch komen we nog graag even terug op onze reis van het 
afgelopen jaar, daarover valt veel te vertellen.

Van de voorzitter

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met  betrokkenen 
daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een negental adoptie- en 
donatie-projecten in Indonesië. 

Van 9 september tot en met 7 oktober jl. 
waren er 18 personen in Indonesië. We 
hebben in 4 weken alle projecten van Pikulan 
bezocht. Het bestuur (2 leden) en ook de 
belangstellende medereizigers konden met 
eigen ogen zien waar het Pikulan om te doen 
is: zoveel mogelijk kinderen helpen, de armen 
ondersteunen en proberen hen een kans te 
geven in een zeer ingewikkelde samenleving.
Over de reis zelf geef ik hieronder een 
samenvatting en enkele conclusies weer. Als 
u interesse heeft voor het hele verhaal leest 
u dan vooral de website van Pikulan. Daar 

heeft Theo Loonstra een heel mooi verslag 
geschreven inclusief foto’s van dag tot dag 
www.pikulan.nl Indonesië reis 2016. Wilt u het 
reisverslag graag op papier ontvangen, neem 
dan contact op met het secretariaat.
Het viel ons na twee jaar op dat het land 
zichtbaar vooruit gaat. Zo is Jakarta (een stad 
van 20 miljoen inwoners) een stuk schoner 
geworden. Rivieren en afvoeren zijn veel 
schoner, langs de wegen ligt veel minder 
afval, onder de viaducten wonen minder 
mensen, het verkeer is nog drukker geworden 
dan twee jaar geleden, er rijden veel minder 



oude auto’s, maar ontzettend veel scooters 
en ook hier loopt het merendeel met een 
mobieltje; dat geldt zeker voor de jongeren.

In de projecten is men nog heel dankbaar 
voor de hulp die door Pikulan wordt gegeven.  
En als je dan al die vrolijke en blije kinderen 
ziet, dan weet je weer waar we het voor doen. 
Ondanks hun moeilijke omstandigheden van 
dag tot dag, zie je een blijdschap, vrolijkheid  
en dankbaarheid waar we allen van onder de 
indruk kwamen. In alle projecten (9 stuks) en 
6 scholen die we bezocht hebben, werden 
we zeer gastvrij ontvangen,vaak met dans 
en muziek, Waar je ook kwam, er moest wat 
worden gegeten en gedronken, dat hoort 
bij de cultuur. De Indonesiër is zeer gastvrij, 
prachtig om te zien en om jaloers op te 
worden.  Ook dit kunt u allemaal terug vinden 
in het reisverslag.

In Purwokerto was sprake van een pijnlijk en 
moeilijk moment. We  hebben nl. afscheid 
genomen van de samenwerking met de 
huishoudschool Mardikenya, een van de 
oudste projecten van Pikulan. Twee jaar 
geleden werd al duidelijk dat wij met het 
nieuwe bestuur weinig contact konden 
krijgen. Ook was toen al duidelijk dat als 
er geen duidelijke beslissingen werden 
genomen, de school het niet ging redden 
(te weinig leerlingen). Wij hebben toen 
nog allerlei voorstellen gedaan, maar het 
schoolbestuur dacht daar anders over. 

Martha Sumarti, al jaar en dag onze project-
manager in Purwokerto en lerares aan de 
school Mardikenya, heeft de strijd opgegeven 

en is een eigen naaiatelier begonnen. Ze 
heeft een klein pensioen van de school en 
haar man heeft een baan. Nu leeft zij vrij van 
stress. Martha blijft ons aanspreekpunt en zij 
blijft ook de adoptie kinderen behartigen en 
waar nodig  begeleiden. 

Martha is verbonden met de Theologische 
Universiteit Diakonos, waar ze parttime 
lerares is en ook in het bestuur zit. Pikulan 
heeft al enkele jaren contact met Diakonos. 
We weten hoe en ook onder welke omstan-
digheden hier studenten worden opgeleid in 
de theologie. We gaan verder met Martha en 
het bestuur en we hopen (met de hulp van u 
allen)  dat we iets voor de armste studenten 
kunnen betekenen. 

In alle projecten hebben we gesproken over 
de kerstgift van vorig jaar. Dit was toen 
mogelijk door de geweldige mooie omzet 
van de Kringloopwinkel. Men heeft zelf 
een prachtig Kerstfeest gehad, maar ook 
uitgedeeld aan anderen. Hier is heel goed 
werk mee verricht. Het bestuur heeft dan ook 
besloten om de kerstactie dit jaar te herhalen. 
Wij zijn dankbaar dat de Kringloopwinkel zo 
goed draait en dat we op deze manier dit 
door mogen geven om zo het kerstevangelie 
te laten klinken. 

Wij mogen terugzien op een gezegend jaar 
2016. We hebben op een goede manier 
mogen samenwerken: bestuur, promotors, 
projectmanagers en alle medewerkers van de 
Kringloopwinkel. Met zijn allen hebben we 
ons best gedaan om onze opdracht in praktijk 
te brengen zoals omschreven is: 
De stichting Pikulan wil geïnspireerd en in 
gehoorzaamheid aan het Woord van God, de 
Bijbel, in goed overleg met de partners in de 
geselecteerde projecten, zich richten op de 
allerarmste medemens in Indonesië.

Voor al het meeleven, de giften en alle hulp 
in welke vorm ook, willen wij u namens onze 
broeders en zusters en alle adoptie kinderen 
zeggen: heel hartelijk dank hiervoor, of in het 
Bahasa Indonesia: Terimah Kasih Banyak. 
Mocht u aan het einde van het jaar nog iets 
extra willen doen voor een project of een 
adoptie kind, wilt u dan bij het overmaken het 
project of naam en adoptie nr.  vermelden?

Ik wens u allen een prettige maand december, 
gezegende kerstdagen en een gezond en 
voorspoedig 2017 toe,  Hari Natal Memberkati 
dan Selamat Tahun Baru yang Sejahtera 

Hartelijke groet, 
Bouke Baron

Dat is het Indonesische woord voor afgestudeerde kinderen. In de loop van de jaren zijn 
er al heel veel lulus geweest. In Batu bijvoorbeeld was Suci Isnaeni toenmalig adoptie-
kind van de familie Fam. H vd S, de eerste die slaagde  in 2005 en een baan kreeg. Naar 
alle waarschijnlijkheid is Marsa Melinda, adoptiekind van C.S., het eind van dit jaar klaar 
met de  studie en ook zij heeft dan een baan toegezegd gekregen. Marsa Melinda is het 
36e adoptie kind uit het project Batu  die dit in de afgelopen 11 jaar is overkomen. 

In Baturetno waren in juli jl. de volgende kinderen klaar met de studie:  
Anastasia Sandari, Maria Natalia Nursinta Anggraini, Yenita Sari, Lilik Setyawan, 
Pamungkas Adepurnomo. In Tanjung Priok, Jakarta, slaagden Vano Pormes en Yuliyanti 
Arlis

In Semarang slaagde Slamet in juni jl. Hij kreeg een reis naar Japan aangeboden en 
heeft nu een goede technische baan.  Prayogi was klaar met de middelbare school en 
kreeg het inschrijfgeld vergoed voor de Technische Hoge school. 

Lulus



Project Mardikenya wordt 
Project Talang Kasih Banyumas
Dit project in Purwokerto en omgeving ontleent zijn naam aan de SMK Kristen Mardikenya. 
Een christelijke huishoudschool die vele jaren door Pikulan werd ondersteund. Maar ook 
in Indonesië verandert de samenleving en door gebrek aan studenten en een onduidelijke 
toekomstvisie van het schoolbestuur hebben wij de ondersteuning en samenwerking met 
deze school helaas moeten beëindigen.

Er is gelukkig ook goed nieuws. Om de 
continuïteit van het project ook in de toe-
komst beter te kunnen waarborgen, is er 
inmiddels een project bestuur gevormd. De 
naam van dit project is vanaf nu Talang Kasih 
Banyumas. Talang Kasih is Indonesisch voor 
“goot van liefde”, en  Banyumas is de naam 
van de regio. Martha Sumarti blijft ook in 
de nieuwe situatie onze contactpersoon in 
Purwokerto.

Theologische hogeschool STT Diakonos 
in Banyumas
Naast het ondersteunen van schoolkinderen 
via financiële adoptie, ondersteunt Pikulan
ook al enkele jaren deze theologische 
hogeschool. Pikulan heeft eerder de school 
financieel ondersteund, zodat zij grond 
voor een eigen campus kon aanschaffen. De 
laatste jaren sponsoren wij een aantal arme 

studenten. Tijdens de Pikulanreis van 2016 
heeft de groep de nieuwe locatie mogen 
bezoeken. Diakonos heeft nu een heus eigen 
onderkomen. Het hoofdgebouw is degelijk 
gebouwd en nagenoeg gereed. 

De studentenhuisvesting is nog ver onder-
maats. Er zijn voor veel dingen helaas te 
weinig financiële middelen beschikbaar. De 
2 gebouwen voor de interne studenten zijn 
daarom noodgedwongen snel en zeer simpel 
gebouwd. Deze beide daken zijn van gras/riet 
en zijn bij zware regenval niet waterdicht. De 
regentijd is inmiddels weer aangebroken en 
een natte vochtige omgeving (natte matras-
sen, kleding etc.) is uiteraard niet goed voor 
het leef- en studieklimaat. 

De studenten en studentes van STT Diakonos 
komen voor een groot deel uit de nabije regio 

en andere delen van Java, maar ze komen 
ook uit afgelegen arme regio’s zoals Nias (bij 
Sumatra), Sulawesi, Sumba, Flores, Alor en 
Timor. De school zelf sponsort waar mogelijk 
nu ook al de studenten uit de zeer arme 
regio’s voor wat betreft reiskosten, studie-
kosten en levensonderhoud. Wanneer deze 
studenten na hun afstuderen weer naar hun 
eigen regio’s en eilanden vertrekken kunnen 
ze daar het lokale (christelijke) onderwijs 
op een hoger niveau brengen. Naast de 
theologie, hebben ze een vak geleerd om 
in eigen onderhoud te kunnen voorzien. 
Christelijke gemeenschappen en scholen zijn 
en blijven erg belangrijk om een tegenwicht 
te bieden tegen de verdere islamisering, en 
vooral de radicalisering, van de Indonesische 
samenleving.

Zowel de leiding, de leerkrachten alsmede de 
studenten verdienen onze steun. Het is voor 
ons bijna niet voor te stellen wat deze jonge 
mensen hier voor hun christelijke geloof over 
moeten hebben, zeker wanneer het bekeerde 
moslims zijn.



Zelf zijn ze allemaal vol vertrouwen dat onze 
Heer en Heiland zijn werk zal dragen. Naast 
de studentenhuisvesting heeft ook de keuken 
dringend behoefte aan een degelijke inricht-
ing. Op dit moment stelt de keuken weinig 
voor. 

Voor het eten van de interne studenten is 
maandelijks maar een klein bedrag beschik-
baar. Naast hun studie, verbouwen de 
studenten zelf ook nog een deel van hun 
eigen eten. Maar zelfs met deze aanvulling is 
het maandbudget meestal ontoereikend.  Wilt 
u deze school en de arme studenten steunen 
met een gift maar ook met uw gebed, zodat 
zij goede slaap- en studieomstandigheden 
krijgen en dagelijks voldoende eten om hun 
activiteiten vol te kunnen houden. 

Concreet verwachten wij voor de verbetering 
van de leef- en studieomgeving en keuken-
voorzieningen een bedrag van € 7.500,= 
nodig te hebben.

Misschien kunt u ook uw eigen kerkge-
meente, diaconie en zending attent maken 
op de nood bij STT Diakonos.

Naast het verzorgen van een algemene 
presentatie over het werk van Pikulan zijn wij 
uiteraard ook graag bereid om de activiteiten 
van de theologische hogeschool STT Dia-
konos extra voor het voetlicht te brengen.

Hartelijke groet, 
Sjouke v.d. Meulen, promotor

• Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptie-ouder aan te 
melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen! 

• Wij komen graag langs voor een presentatie om onze projecten te promoten. Neem 
contact op met Hinke de Vries (zie www.pikulan.nl) 

• Wist u dat ook de giften aan Pikulan aftrekbaar zijn van de belasting omdat wij een 
ANBI instelling zijn? 

  Giften en donaties ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het 
project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam 
van de afzender zodat wij weten wie de gever is. 

• De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer  
NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.

• Vul a.u.b. duidelijk uw eigen banknummer, naam en adres op de  bijgesloten  
acceptgirokaart in, anders komt het bedrag niet over.    

Een droom
Fanatiek was Joshua Mohamed Jasin als 
extreme moslim. Hij hielp mee om de christenen
te verdrijven. Hij hielp mee om kerken af te 
branden. Tot hij tot drie maal toe een licht zag 
en een stem hoorde, die hem zei om Jezus te 
volgen. Hij wilde gehoorzamen. Hij liep van 
huis weg en mocht zich niet meer de zoon noe-
men van zijn vader en diens vijfde vrouw. 

Iemand gaf hem de kans om in Palembang in 
zes maanden evangelist te worden en nu preekt 
hij in diverse kerken. Hij heeft hierdoor geen 
vaste baan, is getrouwd en heeft een 10 jaar 
oud dochtertje. Zijn droom is om als dominee 
(pastor) en getuige van de liefde van God door 
het leven te gaan. Hij wil graag de STT (sekola 
Tinggi Theology) Sangkakala en Kopeng 
volgen. Dat is ongeveer 25 kilometer van zijn 
huis verwijderd. Helaas heeft hij het geld niet 
om de studie te betalen. Met het registratiegeld 
en de 8 semesters komen de kosten op gemid-
deld € 580 per jaar (3 jaar).   

Pikulan wil de evangelist Joshua Jasin graag 
helpen zijn droom waar te maken. U ook?

Oproepen



Wie wil mij sponsoren?
De volgende kinderen (en hun gezin) zijn op zoek naar financiële adoptie ouders.

Project Talang Kasih 
Banyumas: 
Oyi (2010) zit in de eerste klas 
van de christelijk lagere school 
Klampok. Zij woont samen met 
haar zus Liane en haar moeder 
in een klein huisje. Haar vader 
is overleden en haar moeder 
heeft geen vast inkomen. Wilt u 
meehelpen om Oyi een school-
opleiding te laten volgen?

Vena (2010) 
Vena (2010) gaat naar de 
christelijke lagere school 
Klampok. Zij woont bij haar 
grootouders, omdat haar 
ouders gescheiden zijn. Vena 
zoekt sponsorouders.

Amel (2004)
Amel is geboren in 2004. Ze 
woont in Baturetno en heeft 
alleen een moeder. Die is erg 
arm. Wie wil meebetalen zodat 
dat Amel naar school kan blijven 
gaan?

Project Baturetno 
Rafa (2009) 
De ouders van Rafa (2009) uit 
Baturetno hebben beide geen 
vast werk en dus ook geen vast 
inkomen. Rafa is enig kind en wil 
heel graag naar school. 

We hebben via een project in Ambarawa van de stichting Kasihi, 
een vraag gekregen om de kinderen van het weeshuis Panti Asuhan 
Sumber Kasih een uitstapje te geven.

Uniek reisje voor de kinderen van een weeshuis

Het weeshuis wordt door de kerk in Ambarawa in stand gehouden en 
de kinderen gaan naar de lagere school Lantera. Sommige kinderen zijn 
wees en sommige zijn op straat achtergelaten door ouders die waar-
schijnlijk niets meer voor hun konden betekenen. Bittere armoede drijft 
mensen immers tot wanhoop. Maar bij Ibu Mary hebben deze kinderen 
een plekje gevonden waar liefde en warmte hun traumatische tijd kan 
helpen verwerken. Zij bemoedert en verzorgt momenteel 18 kinderen. 
Ieder jaar brengen Wytze, Joan en Ismi haar een bezoek en voelen zij de 
enorme gedrevenheid waarmee ibu Mary bezig is om haar kinderen ook 
zoveel mogelijk te geven wat andere kinderen ook ontvangen. 

Tijdens het laatste gesprek bleek dat de kinderen nooit  ergens anders 
naar toe gaan dan van het kinderhuis naar de school en andersom. 
Wij kwamen toen op het idee om het hele gezelschap een uitje aan te 
bieden. Deze kinderen zitten altijd binnen en gaan nooit ergens naartoe. 
Daarop is een voorstel gemaakt door Ibu Ismi en Ibu Mary. 

Pikulan heeft daarop besloten om de kosten daarvan uit de opbrengsten 
van de Kringloop te betalen. De kinderen hebben via een reisbureau 
uit Semarang een reisje gemaakt naar een dierentuin en pretpark in 
Yogyakarta. Met wat lokale vrijwilligers is het gezelschap ‘s morgens 
vroeg met een bus vertrokken. Het is de reis van hun leven geworden. 
Ze hebben heel erg genoten van de reis en alle attracties in het park. 

De foto spreekt boekdelen. Ook gaf Ibu Mary ons een berichtje dat 
zij voor het eerst in jaren een beetje vrij had kunnen nemen, omdat de 
vrijwilligers haar alle zorg uit handen hadden genomen. 

Dankzij deze gulle gift van Pikulan zijn er nu blije kinderen en een 
gelukkige leidster in Ambarawa. Van het reisje is, als verrassing voor 
de kinderen, een gratis video dvd gemaakt door het reisbureau, waarvan 
wij een kopie hebben. Als er mensen zijn die deze dvd willen bekijken 
kunnen ze even met het secretariaat contact opnemen.



Het is absoluut niet de bedoeling van de 
Stichting Pikulan om het gezinsadoptie 
programma te beëindigen en te vervangen 
door sponsoring voor onderwijs. Beide 
vormen vullen elkaar juist heel goed aan.

Gezinsadoptie
Pikulan is groot geworden door 2 bepalende 
ideeën van haar oprichter, Geert Folkerts.
Die ideeën waren het opzetten van een 
kringloopwinkel en het adopteren van kin-
deren uit arme gezinnen. Het laatste schept 
een sterke band tussen de Nederlandse 
families en hun adoptiekinderen en families 
in Indonesië.

De projectmanager in Indonesië screent de 
financiële situatie van het gezin en draagt het 
kind voor om voor financiële adoptie in aan-
merking te komen. Afhankelijk van de school, 
lager of voortgezet onderwijs en de leeftijd, 
wordt maandelijks een bedrag van € 16 of 
€ 20 door Nederlandse adoptieouders 
gegeven. Dat bedrag moet tenminste het 
schoolgeld voor het kind dekken. De betref-
fende gezinnen in Indonesië houden daar in 
de meeste gevallen geld van over. Dat wordt 
soms door de projectleider op een spaar-

Gezinsadoptie en onderwijssponsering
Het is ons als bestuur ter ore gekomen dat er soms misverstanden bestaan over gezinsadoptie en een andere vorm van hulp aan gezin-
nen. Die andere vorm van hulp hebben wij recentelijk met de Stichting Kasihi ontwikkeld en noemen wij onderwijssponsoring. Om te 
voorkomen dat de misverstanden een eigen leven gaan leiden willen wij graag via deze nieuwsbrief uitleg geven over de verschillen en de 
voors en tegens noemen van beide manieren om hulp aan de “armsten van de armen” te bieden. 

bankboekje gezet of direct aan het gezin 
gegeven. Vandaar het begrip gezinsadoptie.
Hierbij is sprake van een directe betrok-
kenheid van alle partijen omdat de kinderen 
regelmatig mooie tekeningen en brieven 
maken. Die komen dan weer bij de adoptie-
ouders in Nederland terecht. 

Voor- en nadelen:
- directe betrokkenheid van adoptieouders 

uit Nederland bij hun kind en het gezin,
- er bestaat een kans dat het gezin  

“gemakzuchtig” wordt,
- voor € 16 of € 20 wordt 1 kind én het gezin 

geholpen.

Onderwijssponsoring
Sinds 2 jaar hebben wij ook de onderwijs-
sponsoring omarmd als een andere vorm van 
hulp aan arme kinderen uit arme gezinnen. 
Deze vorm van sponsoring verloopt via een 
aantal scholen waar wij direct contacten mee 
hebben.
Bij onderwijssponsoring wordt het gezin, dat 
via een school wordt aangemeld, eerst door 
onze medewerkster Ismi en haar team ge-
screend. Op basis van de screening, die thuis 
bij het gezin plaatsvindt, wordt een bijdrage 

vastgesteld om het schoolgeld te kunnen 
betalen. Dat wordt  maandelijks direct aan 
de school overgemaakt. De screening vindt 
2 keer per jaar plaats om te beoordelen of de 
financiële omstandigheden zijn verbeterd of 
verslechterd. In zo’n geval wordt de bijdrage 
aangepast. Er is geen directe betrokkenheid 
tussen gevers en gezinnen die voor de hulp in 
aanmerking komen. 

Voor- en nadelen:
- geen directe betrokkenheid van “gevers” 

van geld,
- bijdrage is afhankelijk van de behoefte aan 

hulp voor het betalen van schoolgeld,
- voor € 16 of € 20 kunnen meerdere  

kinderen worden geholpen om naar school 
te gaan.

Wij hopen dat hiermee de onduidelijkheden 
over de verschillende vormen van hulp zijn 
weggewerkt. Mochten er toch nog vragen 
zijn, dan vernemen wij deze graag via mail of 
telefoon.

Vader ging naar Bali om nasiverkoper te worden. Dit mislukte . Hij 
kwam terug naar Batu. Zijn zoon, Arditya, kwam in ons adoptieplan. 
Vader maakt nu naast de nasi ook bami. Het concept slaat aan. Het 
gezin kan sparen en uitbreiden door de financiële  steun. De zaak 
wordt uitgebreid. De zoon is inmiddels afgestudeerd in de afdeling 

Succes verhaal kind van Kollumerzwaag  

voeding. Hij werkt bij zijn vader waar inmiddels ook de oom werkt. 
Intussen is het een flinke zaak geworden met doorlopend gasten. 
Samen met TBD heeft promotor Grytje in 2015 er mogen eten. Wat 
een succes verhaal.


