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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. 

Wat was 2014 een bijzonder jaar voor Stichting Pikulan. We hebben het 30 jaar bestaan van 
Pikulan op een geweldige manier, op 22 november, met elkaar gevierd. Voor ieder die daar-
bij  is geweest was het een zeer bijzondere en geslaagde avond. Hulde aan de commissie. 
Het jaarverslag 2014, waarin alles staat opgetekend, kunt u vinden op de website. 

Ook 2015 wordt een bijzonder jaar. Onze 
kringloopwinkel krijgt deze maand een nieuw 
onderkomen. We hebben 13 jaar aan de  
Vierhuisterweg onze kringloopwinkel gehad. 
Wat eerst met een unit begon was uitge-
groeid tot een winkel van 800 m2, en is nu  
alweer te klein. Het pand op de Dellen 20 
stond bij veel vrijwilligers al lang op het 
verlanglijstje. Er was mij al vaak gevraagd 
“Kunnen we daar niet naar toe?” Dit was tot 
vorig jaar echt geen optie.

In augustus 2014 kwam daar echter veran-
dering in toen er de mogelijkheid kwam voor 
een langer huur contract. We hebben diverse 
gesprekken gevoerd, wat uiteindelijk resul-
teerde tot overeenstemming in januari 2015. 
Het pand werd gehuurd per 1 april 2015. 
We mochten al wel eerder beginnen om de 
winkel voor te bereiden en geschikt te maken 
voor ons doel.  Vanaf 1 maart is er door heel 
veel medewerkers hard gewerkt aan de 

nieuwe winkel en met een enthousiasme 
waar je stil van wordt. Als alles gaat zo het nu 
gepland is, kunnen we rond 15 mei de winkel 
klaar hebben en de goederen overgebracht. 
Over de officiële opening op 4 juni leest u 
meer in deze nieuwsbrief.

Een bijzonder woord van dank komt toe aan 
de familie Hoekstra (eigenaar van het pand de 
Dellen 20) voor al hun medewerking en het  
eerder beschikbaar stellen van de ruimte. Ook 
wil ik langs deze weg dhr. Wijma (eigenaar 
pand Vierhuisterweg) dankzeggen voor al 
die jaren dat we samen hebben opgetrokken 
aan de Vierhuisterweg. Er was best wel eens 
verschil van inzicht, maar het werd altijd weer 
opgelost.

En dan te denken aan al die medewerkers 
die daar door de jaren heen veel lief en leed 
met elkaar hebben gedeeld en hebben mee 
geholpen om de winkel te maken tot wat hij 
nu is. En wat we met de opbrengst van de 
winkel hebben kunnen en mogen doen in de 
projecten in Indonesië, hoeveel kinderen van 
dat geld wel niet zijn geholpen! Dan past ons 
alleen maar dankbaarheid, dat het werk van 
Pikulan zo rijk gezegend is.

Er zijn diverse medewerkers van de winkel 
die door ziekte of ouderdomskwalen niet of 
minder kunnen meehelpen.  Waar dit bekend 
is, wordt er meegeleefd met al deze mensen. 
Wij wensen de zieken en hun  familie  veel 
sterkte en kracht toe. We blijven voor hen 
bidden en hopen dat de medicijnen mogen 
aanslaan.

We ontvangen hele mooie en goede berich-
ten uit de projecten. Hartelijk dank voor alle 
giften die we rond ons jubileum mochten 
ontvangen dat was hartverwarmend. 
Stichting Kasihi zal zich in deze nieuwsbrief 
aan u voorstellen. Het bestuur heeft besloten 

om voor een jaar gezamenlijk op te trekken in 
verband met de gezamenlijke belangen, de 
continuïteit van deze stichting en de extra  
kennis en ervaring die we hiermee in huis  
halen, evenals de extra contacten in  
Indonesië.

Met de zomer in het vooruitzicht en de nieuwe
winkel, zijn wij als bestuur dankbaar dat we 
met zoveel enthousiaste mensen mogen 
samenwerken, om iets te mogen betekenen 
voor onze medemens in Indonesië.  Wij 
wensen u een mooie zomer en als u op 
vakantie gaat of thuis blijft, mooi weer en 
een gezegende tijd. En ik hoop dat we elkaar 
ontmoeten op 4 juni bij de opening van de 
kringloopwinkel De Dellen 20.

Hartelijke groet, 
Bouke Baron

Hot news: zie pagina 3.

Deze kinderen zoeken financiële adoptie ouder:
Nata is geboren 2 december 2005 in 
Baturetno. 
Haar vader is oproepkracht akkerbouwer. 
Haar moeder heeft de familie verlaten en is 
opnieuw getrouwd. Nata’s vader verdient te 
weinig om goed voor zijn dochter te kunnen 
zorgen. Ze woont met haar vader bij haar 
grootouders. 

Dimas is geboren 24 maart 2006. 
Zijn moeder staat alleen in de zorg voor 
haar drie kinderen. De oudste zoon werkt in 
Jakarta, maar verdient niet genoeg om zijn 
moeder voldoende te kunnen helpen. Dimas 
zijn kleine broer gaat nog niet naar school. 
Dimas woont met zijn moeder en broertje bij 
zijn grootouders.

Herhaling
Voor Dinda Sekar Arum hebben we nog geen 
adoptie ouders gevonden. Daarom een her-
haalde oproep. Dinda is 5 jaar oud en woont 
in Madiun, daar hebben we het verzoenings-
project Kasihi. Dinda is moslim. Haar ouders 
scharrelen samen € 56 per maand als losse 
arbeiders bij elkaar. Dit is niet genoeg om het 
gezin goed te kunnen onderhouden. Dinda 
krijgt soms maar 1 maaltijd per dag.  

OproepenRebus
•  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 pro-
moten. 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 banknum-
mer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. 
Stichting Pikulan. Surhuisterveen

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

Er zijn adoptiekinderen die als ze volledig opgeleid zijn de maatschappij in gaan, maar tegelijk 
ook iets voor Pikulan willen betekenen. Het laat ze niet los. We hebben bijvoorbeeld Martha 
Sumarti en Rudia Dia als projectmanagers. Nu doet zich de mogelijkheid voor om een kind te 
helpen dat dokter wil worden en na haar studie vrijwel zeker ook haar talenten zal inzetten 
voor Pikulan. Dit is Adhelyne, de kleindochter van oma Riek Theedens, die wij kennen als de 
projectmanager van Batu. De familie heeft echter niet genoeg geld om de studie te bekosti-
gen. De cijferlijsten van de jongedame en de adhesiebetuigingen van de schoolleiding zijn 
veelbelovend. Kunnen we dit met elkaar oplossen?

Ik wil dokter worden en ook voor Pikulan

De oplossing van deze rebus 
kunt u deponeren in de ton die 
bij de kassa in de Kringloop-
winkel staat tijdens de opening 
van 4 juni a.s.

Uit de goede inzendingen 
worden drie prijzen van € 20,= 
shoppen in de kringloopwin-
kel en tien prijzen van € 10,= 
shoppen in de Kringloopwinkel 
verloot.

De prijzen worden op naam 
uitgeschreven en zijn niet over-
draagbaar.
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Naar aanleiding van de donatie van Pikulan schreef dokter 
Darmyanti een rapportage. Het regenseizoen startte in november 
2013 en kreeg een hoogtepunt in januari 2014. 

Hulp aan overstroming arme 
gezinnen in Semarang

Dit keer was het erger dan ooit, 
er waren vele zware buien die 
ervoor zorgden dat de dijken (al 
gebouwd in de Nederlandse tijd) 
doorbraken en het water in de 
huizen stroomde. 

Voor de rijkere mensen had dit 
geen groot effect, zij konden naar 
de bovenverdieping van hun 
huis. De arme mensen kregen 
echter grote problemen in hun 

semi-permanente huisjes. De 
schade voor hun huizen was 
groot en had veel impact. Hier en 
daar bereikte de hoogte van het 
water wel 100 cm. Het water was 
bovendien heel vies en stonk. 

Een van de belangrijkste doelen 
was dan ook om na de vloed 
barrières aan te brengen zodat 
het water niet het toilet of de 
matrassen kon bereiken. In het 

rapport worden voorbeelden 
genoemd hoe sommige gezin-
nen geholpen werden en hoeveel 
dat heeft gekost. 

Eén voorbeeld willen wij u niet 
onthouden: 
House of family Hizkia Sarwono, 
Tanggulmas barat V no. 15. 
The name of the street already 
indicated that the house is located 
near the dike (tanggul). When the 
heavy rain happened the water 
came through the WC and bath-
room. So they cannot use the WC 
and the water entered the house 
about 30cm. The whole family 
have to move to their neighbours 
house about 100 meter from their 
house because they cannot sleep, 
cook of go to the WC. They have 
to increase the height of the WC 
and the kitchen about 30cm so 
the water cannot enter the house. 
Planned budget:  
Rp 5.000.000. 

Dit is nog eens praktische hulp.

Dokter Darmayanti stuurde nog een rapport, nl. een verant-
woording over de armenhulp in de wijk Gondomono. Een 
voorbeeld uit dat rapport geven wij ook graag aan u door 
zodat u ziet hoe goed het geld wordt besteed: 

Family : the family of Lenny Asworowati
Address Kanalsari  Timur 5a no 15 Semarang
The family of 4 person husband, wife and two children 
the husband has no work  and also the wife has no work
Somebody offer a work to the husband  but he has to go to the 
place which is far and can only be reached by bicycle. So we 
bought a bicycle so that the husband and wife can use it and the 
husband can work and also the wife can work after the husband 
comes home. The youngest child suffer from malnutrition 
The cost of the bicycle is Rp 500.000                                                     

Rapport armenhulp wijk 
Gondomono Semarang

Wat een ongelofelijke impact heeft het wanneer je zoontje van 
elf, twee weken ziek thuis ligt en je met hem naar de dokter gaat 
om dan te horen te krijgen: hij heeft lymfeklierkanker. 

Moeder Rudia was verbijsterd en bang. In Indonesië is het beter om 
niet ziek te worden. En helemaal niet zo’n ziekte. Financieel zeker 
niet. Ook vader Daniël, die vorig jaar begonnen is met de studie om 
dominee te worden, had het er erg moeilijk mee. Leonardo is hun 
enige kind. 

Het is waar. Kom je te dichtbij en word je te belangrijk voor Gods 
koninkrijk, dan ontstaat er vaak strijd. Rudia is zelf een Pikulan-kind, 
die na haar studie als Sociaal Werker het op zich heeft genomen om 
het Project Kasihi van Pikulan te runnen. Een verzoeningsproject tus-
sen Moslims en Christenen in Madiun. De eerste behandeling om de 
ziekte te bestrijden is al ingezet. Laten we hopen en bidden, dat het 
goed komt met Leonardo. Pikulan wil graag helpen door een finan-
ciële tegemoetkoming te realiseren. 

Leonardo een jongen 
van elf jaar

De aardappelen, die in de 
mooie kleigebieden zijn gezocht, 
waarvan de opbrengst dit keer 
voor Pikulan was bestemd, zijn 
tot ver in het seizoen allemaal 
verkocht. 

De € 5000 die Pikulan in novem-
ber heeft ontvangen, bestemd 
voor het project Tanjung Priok 
in Jakarta, wordt goed gebruikt 
voor de naschoolse opvang van 
de adoptiekinderen zodat ze een 
aanvulling krijgen op hun studie. 

Doordat de verkoop van de 
aardappelen voorspoedig verliep, 
konden we nog eens € 500 voor 
het project in ontvangst nemen. 
Heel hartelijk dank hiervoor! 

Midden januari stonden onze 
adoptiekinderen in Tanjung Priok 
op straat en in hun huis tot aan 
de knieën in het water. Elders in 
Indonesië waren en zelfs doden 
te betreuren bij de overstromin-
gen. De € 500 kwam goed van 
pas om de mensen daar in een 
steuntje in de rug te geven. 

Allen bedankt, zowel zoekers als 
(ver)kopers en een petje af voor 
de gebroeders Reitsema. 

Aardappel-
zoekactie 2014

De kringloopwinkel Pikulan, begonnen op de zolder van Folkerts  
Woninginrichting met een team dat rommelmarkten en braderieën 
bezocht om spulletjes te verkopen. Het eerste pand werd in 1991 
betrokken in de Warmoltstrjitte 8 in Harkema. Naderhand bleek dat 
er meer verkoopmogelijkheden in Surhuisterveen waren en werd 
een loods gehuurd aan de Gedempte Vaart nr. 26.  

Opening 
kringloopwinkel

Het is alweer 13 jaar geleden 
dat Pikulan een kringloopwinkel 
begon aan de Vierhuisterweg 3 
in Surhuisterveen. Anderhalf jaar 
later bleek de locatie te klein en 
konden we het naastliggende 
pand er bij huren. Met vreugde 
kunnen we nu vertellen dat we 
een nieuw onderkomen hebben 
gehuurd aan de Dellen nummer 20 in Surhuisterveen. We zaten in het 
centrum en we blijven in het centrum, voor iedereen goed vindbaar en 
bereikbaar. Inmiddels zijn we gegroeid van 35 vrijwilligers in 2002 naar 
nu 56 personen.

Wilt u de nieuwe locatie bezichtigen en de opening meemaken? 
Dan bent u van harte welkom op donderdag 4 juni vanaf 14.00 uur 
aan De Dellen nummer 20 in Surhuisterveen. De openingshandeling 
wordt verricht door burgemeester G. Gerbrandy van de gemeente 
Achtkarspelen.

Cadeautip: ✉ voor het goede doel. 

Pikulan werkt sinds kort nauw samen met de stichting Kasihi. Graag 
stellen wij ons aan u voor. Onze stichting is oorspronkelijk opgericht 
in begin 80er jaren door zendingsmedewerkers en sociaal werkers 
om hulp te verlenen aan de allerarmste gezinnen uit Midden Java. 
Gezinnen die door overlijden of ernstige ziektes geen kostwinner 
meer hadden waardoor men soms niet in eigen onderhoud kon 
voorzien.

Stichting Kasihi

Kasihi heeft in de loop van de 
jaren veel gedaan aan voedsel-
hulp, gezondheidszorg, medische 
ondersteuning en de opvang van 
alleenstaanden/kinderlozen. Ook 
het sponseren van straatarme 
gezinnen om het schoolgeld voor 
hun kinderen te betalen, is een 
kernactiviteit. Het investeren in 
de kinderen om een opleiding te 
kunnen afmaken, is van wezenlijk 
belang om de gezinnen weer van kostwinners te voorzien.
Toen Ibu Boenjamin, de oprichtster, mij vroeg om haar stichting over 
te nemen en haar te helpen met de projecten heb ik direct positief 
gereageerd en ben sinds 2002 betrokken als voorzitter bij Stichting 
Kasihi.

Inmiddels steunt Kasihi ongeveer 65 kinderen op jaarbasis met het 
betalen van het schoolgeld, zodat deze groep uiteindelijk een diploma 
kan halen en een baan kan vinden. De kinderen zitten op 2 scholen, 
een school in Ambarawa en een school in Wonogiri.

De leiding van de school is nauw betrokken bij de screening van het 
gezin of, en zo ja, hoeveel steun er nodig is. In principe willen we dat 
het gezin zelf ook een bijdrage levert, al is het ook maar weinig.
Ook hebben wij een parttime kracht “Ismi” die ons helpt bij de 
screening, de maandelijkse begeleiding, rapportage en controle op 
de noodzaak of ondersteuning nog aanwezig is.

Ik ben erg blij dat ik jaren lang in Singapore en Indonesië heb gewoond
en gewerkt. Daarmee heb ik veel goede contacten opgebouwd, die 
soms voor Kasihi wat zaken kunnen regelen. We hebben de steun 
van Pikulan nodig omdat alle oud zendingsmedewerkers uit die 
jaren inmiddels zijn overleden, waardoor onze fondsen langzaam 
zijn opgedroogd. Wanneer u een gift wilt overmaken, wilt u dan erbij 
vermelden ‘stichting Kasihi’?

Wytze en Joan van der Land

Op weg terug van een weekendje Terschelling gingen onze  
gedachten bijna automatisch naar de arme kinderen van Indonesië. 
Rijkdom en armoede. De contrasten zijn echt zichtbaar. Koningsdag 
en allemaal feest. De aardbeving in Nepal en allemaal ellende. 

Hoe kun je je rijkdom beter besteden dan aan de toekomst van de 
armsten op deze aarde? Een daad verrichten van barmhartigheid?
Als antwoord op onze gedachte om nog meer kinderen te kunnen
helpen hebben de promotors, Elzerd en Grietje Zijlstra, van het 
project Batu een plan geïnitieerd om middels een soort minifonds, 
wat opgebracht wordt door allemaal kleine beetjes geld bij elkaar te 
brengen, al zijn het maar bedragen van € 2 of € 5 per storting, andere 
kinderen te sponsoren. Eerst voor een jaar en als er dan weer een kind 
klaar is, kan dit kind worden geadopteerd. Hebben we weer € 240 bij 
elkaar dan kunnen we er weer eentje sponsoren. De bedragen zullen 
via onze kanalen, dus zonder extra kosten, naar het project worden 
overgemaakt, waar onze projectmanager een superarm kindje gaat 
helpen met zicht op vastigheid. Een geweldig idee wat het bestuur 
van harte wil ondersteunen. Heeft u nog een paar euro over? Wij 
zoeken er een goede bestemming voor. Zo komt project Batu tot een 
hoger doel. 

Titian Bangun Diri 
(= via een smalle brug tot een hoger doel komen)


