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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. 

Het jaar 2016 is volop in beweging. Er gebeurt van alles om ons heen. Europa zit midden in 
een vluchtelingen crisis. De beelden op de tv kunnen ons soms beangstigen. Al die mensen 
die op de vlucht zijn voor het geweld van de oorlog. Zij komen uit verwoeste steden en 
dorpen. Veel christenen vluchten weg voor de IS. En wat te denken van al die terreur-
aanslagen binnen en buiten Europa. We zien die beelden voorbij komen. Maar laten wij niet 
vergeten dat we als christen een toekomst hebben. Met het geloof en vertrouwen kunnen 
wij de toekomst tegemoet zien.

In Indonesië heeft alles wat er in de wereld  
gebeurt, ook de nodige impact.  Indonesië is 
het grootste moslimland ter wereld. Al lijkt 
het relatief nog rustig,  er gebeurt ook van 
alles. Ook in Jakarta zijn aanslagen geweest 
en laten sommige moslimgroepen steeds 
vaker van zich horen. De extreem lage olie-
prijzen hebben het land zwaar getroffen, 
evenals de lage grondstof prijzen.  Kon het 
land voorheen olie uitvoeren, nu moet het 
olie invoeren en wordt er niets meer verdiend.
Het klimaat is dit jaar extreem. Een grote 
droogte, veroorzaakt door  El Nino, maakt 
dat de prijs van rijst erg hoog is. Hierdoor is 
het percentage van mensen dat ver onder de 
armoede grens leeft, gestegen naar 25%.

Wij  zijn erg blij dat wij binnen de projecten 
rond de kerst iets extra’s konden doen. Dit 

was mogelijk door de geweldig mooie omzet-
ten in onze nieuwe kringloopwinkel, en door 
alle giften die wij van u mochten ontvangen. 
U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

2016 staat weer in het teken van de komende 
reis.  Op dit moment zijn we bezig om vragen 
op te stellen per project, waarop we vooraf-
gaand aan de reis antwoord krijgen. Op die 
manier verlopen de bestuursvergaderingen 
ter plekke gemakkelijker en kunnen beter 
beslissingen worden genomen. 

We zijn heel blij met de komst van Wytze en 
Joan van der Land in het bestuur.  Daardoor 
zijn we nog beter op de hoogte wat er zich 
in Indonesië afspeelt en hoe we daarmee het 
beste om kunnen gaan.  We hebben al ver-
schillende malen dankbaar gebruik gemaakt 

van hun relaties. Wytze en Joan zijn in januari 
jl. weer naar Indonesië geweest en hebben 
daar 4 projecten van Pikulan bezocht: 
Kasihi Madiun, Tanjung Priok, Baturetno en 
Triwindu. En ook hebben ze met de project-
manager van Mardikenya kunnen spreken.

En ja, deze maand zitten we al een jaar met 
de Kringloopwinkel op de nieuwe locatie.  
Het is fantastisch dat we kunnen melden 
dat de omzet een stuk hoger ligt dan aan 
de Vierhuisterweg en dat het aantal 
medewerkers is gegroeid naar 80 mensen. 
Zij zetten zich allemaal op hun speciale 
manier in voor de winkel en indirect voor de 
armste en vooral kinderen in de projecten van 
Pikulan. Alle medewerkers namens de mensen 
in Indonesië heel hartelijk dank, zonder uw aller 
hulp zouden wij nooit zoveel mensen kunnen 
helpen.

Ik sluit af en hoop dat we een zonnige zomer 
tegemoet gaan. Gaat u op vakantie, dan 
wens ik u een zeer plezierige tijd toe en 
voor allen die thuis blijven ook een mooie 
en gezegende tijd toegewenst.

Hartelijke groet 
Bouke Baron

Wie wil mij sponsoren?

Oproepen
•  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 bank-
 nummer, naam en adres op de 
 bijgesloten acceptgirokaart in, anders 

komt het bedrag niet over.   

In 2015 sloten we af met een bestand van 380 adoptiekinderen. Een geweldig mooi aantal. Niet al deze kinderen hebben een persoonlijke 
sponsor. Ook de opbrengst van de Kringloopwinkel wordt voor een klein aantal hiervan gebruikt. Toch is het voor een kind het mooiste wanneer 
er mensen in Nederland zijn die persoonlijk contact hebben. Kinderen die regelmatig een bericht ontvangen, hebben vaak betere resultaten op 
school. Dit is wetenschappelijk bewezen. Wij zoeken nog vele adoptie ouders. Hieronder treft u enkele kinderen aan,  maar er zijn nog veel meer 
op de wachtlijst. Wanneer u belangstelling hebt voor een van deze kinderen, neem dan contact op met het secretariaat. Zij brengen u graag in 
contact met de betreffende promotor van het project. 

Yosua (2007) uit Madiun, wordt 
gesponsord door Pikulan, maar 
wil heel graag echte sponsor-
ouders hebben zodat hij daarmee 
contact kan hebben door middel 
van het opsturen van een mooie 
tekening of iets dergelijks. Hij 
heeft nog een jonger broertje. 
Zijn ouders verdienen samen 
€ 70 per maand.

Kristin Ningsih (2003) woont 
met vader en moeder in een 
huurhuisje van 2 bij 4 meter in 
Semarang. De moeder werkt in 
de fabriek en vader heeft geen 
inkomen. Wanneer de ouders het 
schoolgeld niet betalen wordt 
ze ‘drop-out’. Op de foto is zij het 
jongste meisje van het gezin.

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. 

Isabel uit Batu is 9 jaar en gaat  
naar school. Als er werk is, 
verdient haar vader geld als 
chauffeur.  Hij heeft dus geen 
regelmatig inkomen Haar 
moeder probeert zelf gemaakte 
koekjes te verkopen. Er is nog 
1 jonger broertje.

Wat waren we blij met de geweldige opbrengst
 van de kringloopwinkel in 2015. Het idee 
werd geboren om al onze kinderen in de 
projecten een leuk kerstcadeau te geven en 
omdat zij in die gelukkige omstandigheid 
waren gekomen leek het ons goed de 
kinderen ook te laten delen. Per project 
hebben we een bedrag gezonden (de grotere 
projecten zelfs dubbel) waarvoor voor 
25 procent de kinderen in het project een 
kerstfeest mochten vieren en de rest moest 
worden gebruikt om de armen in de 
omgeving van het project ook iets te geven. 
Wat geld om te eten, of een pakket met 
eerste levensbehoeften. Het ging hier om 
oude mensen, betjak-rijders, bedelaars enz. 
In alle projecten vond men dit een prachtige 
actie en de kinderen hebben echt hun best 
gedaan. 

Bliksemsnelle 
actie kerst 2015

Slamet (geboren 1-12- 1997) komt uit een 
heel arm gezin en is altijd gesponsord via 
Pikulan. De familie kon geen aanschaf van 
elektriciteit in het huisje betalen. Door een 
extra gift van de adoptieouder is er elektrisch 
aangelegd. 

Van tevoren moest Slamet bij kaarslicht 
studeren, nu kan hij lamplicht gebruiken. 
Slamet is een goede student en heeft in april 
2016 het examen van de SMA Hoger Middel-
baar Onderwijs gehaald. Nu is hij samen met 
3 andere kinderen gekozen voor een 
technische training (studiereis) naar Japan.  
De kosten (300 euro) betalen de adoptie 
ouder en Pikulan gezamenlijk. 
Vorig jaar had Slamet op zijn rapport een 

gemiddelde van 8,5.

Gemiddeld 
een 8,5

Bedankt!
Heel hartelijk dank voor alle royale giften die we het hele jaar door mogen 
ontvangen. Helaas staat er vaak geen adres bij de bankoverschrijving, zodat we u 
niet persoonlijk kunnen bedanken. Daarom via deze weg opnieuw:  
Terima Kasih Banjak!



Pilotproject Kanisius
De stichting Kasihi heeft veel ervaring opgedaan in educatie sponsoring. Dat is een andere 
benadering om te helpen dan kinder- of gezinsadoptie. Bij educatie sponsoring gaat het 
vooral om het ondersteunen van kinderen die uit gezinnen komen waar eigenlijk geen 
financiële middelen meer zijn om het kind naar school te laten gaan. Vaak is er wel genoeg 
eten. 

Stichting Kasihi heeft bij 2 scholen op Java, 
in Ambarawa en in Wonogiri, een dergelijk 
programma lopen. Op dit moment worden 
er 53 kinderen geholpen met gedeeltelijke 
aanvulling van het benodigde schoolgeld. 
De gezinnen komen in beeld doordat ze zich 
melden met hun probleem. Het hoofd van 
de school onderzoekt dan waarom het gezin 
in de problemen is gekomen. Dat kan door 
overlijden, langdurige ziekte of werkloosheid 
van de kostwinner zijn gekomen. De ervaring 
leert dat de meeste gezinnen ook zelf wat 
willen betalen. Daarom kunnen we met 
relatief weinig geld veel kinderen helpen. 

Omdat Pikulan ook in de omgeving van 
Wonogiri het project Baturetno/Jamprit 
heeft, is besloten om in die omgeving 
een gezamenlijk pilot project te doen. We 
schreven hierover in de vorige nieuwsbrief. 
Bij het bezoek van Wytze en Joan v.d. Land 
in januari aan de projecten op Java hebben 
ze ook diverse scholen in de regio Wonogiri 
bezocht en met de schoolleiding gesproken 
over die manier van werken. Het bleek  dat de 

meeste scholen van 2 goed georganiseerde 
katholieke stichtingen, Kanisius en Pangudi 
Luhur, ongeveer 10-25% kinderen hebben uit 
straatarme gezinnen die geen of te weinig 
geld hebben om naar school te kunnen gaan.
We hebben nu, in overleg met de leiding 
van die stichtingen, 4 scholen geselecteerd 
om mee te doen aan onze pilot.  Er staan 2 
scholen in de stad Klaten en omgeving en er 
zijn 2 scholen in de omgeving van Wonogiri. 
Pikulan stelt een budget beschikbaar om op 
die gekozen scholen een educatie sponsering 
programma te doen. De gezinnen komen via 
de leiding van de scholen in beeld en worden 
gescreend door een paar reeds lang bekende 
vrijwilligers om te bepalen wat de gezinnen 
zelf nog kunnen betalen en hoeveel geld erbij 
moet. We hopen met het budget een jaar 
lang op die 4 scholen de armste van de arme 
gezinnen te kunnen helpen om de kinderen 
naar school te kunnen laten gaan. Immers : 
een goed geschoold kind heeft een toekomst 
en kan meehelpen om het gezin er financieel 
weer bovenop te krijgen.

Er hebben zich dit jaar 18 personen 
aangemeld voor de Pikulanreis, die is 
gepland van 9 september tot 8 oktober. 
De reis duurt 4 dagen langer dan we tot 
nu toe deden. Dit doen we om de reis 
iets rustiger te laten verlopen, wat meer 
van het land te kunnen zien en waardoor 
het bestuur wat meer tijd heeft voor 
de projecten. Voor allen die wat mee 
willen geven voor hun adoptiekind het 
volgende.

Het bestuur heeft besloten, dat er alleen 
een envelop met een brief, foto of een 
paar euro kan worden meegegeven. 
Cadeaus in welke vorm ook, kunnen 
beslist niet meer, omdat overgewicht erg 
duur is, en de goederen daar goedkoper 
zijn dan in Nederland.  

Verder kunt u ons volgen via de site 
www.pikulan.nl. We gaan ons best doen 
om zoveel mogelijk elke dag een verslag 
door te sturen naar het secretariaat. We 
hopen en bidden dat we een gezegende 
reis mogen hebben en dat we alle 
projecten kunnen bezoeken.

Reis 2016 
naar Indonesië

Door de fusie van ’t Fean ‘58 zijn de trainings-
pakken overbodig geworden. Met inzet van 
Pikulan heeft de voetbalvereniging de  
trainingspakken verzonden naar Ronald 
Lepez die werkzaam is als voetbaltrainer 
in Semarang. Waar Pikulan zich al niet mee 
bezig houdt.

Trainingspakken 
voor Indonesië

Pikulan heeft een groot hart voor kinderen, 
maar ook voor de oudere medemens die in 
de problemen zit. Dat is ieder wel bekend. 
Nu zijn er ook stichtingen, waarmee Pikulan 
samenwerkt, die uiterst gericht bezig zijn met 
de noden van mensen in Indonesië. Daar is 
bijvoorbeeld Stichting Halin, die zich bezig 
houdt met Indische Nederlanders die te 
laat waren voor de boot naar Nederland. De 
Nederlandse regering geeft geen pensioen. 
Halin helpt deze ouwetjes met een aanvulling 

Namaste,Sjakitarius en Halin

Mette Alkema heeft via Pikulan een plekje gekregen in Semarang en ondersteunt de project-
manager gedurende enkele weken. Zij schrijft daarover o.a.: “Ik ben nu bij de ouderen-
bijeenkomst. De ouderen krijgen altijd een maaltijd aangeboden, maar die namen ze vaak 
mee naar huis voor hun kleinkinderen. Daarop heeft dr. Darmayanti het volgende bedacht: 
ze krijgen iets vloeibaars. En ja hoor, nu krijgen de ouwetjes lekkere soep, die ze heerlijk 
naar binnen werken. Ik vind het allemaal erg interessant en ben benieuwd wat de dag van 
morgen zal brengen”. 
Mocht ook jij belangstelling hebben om als vrijwilliger enige weken mee te draaien in een 
van onze projecten, neem dan contact op met het secretariaat. 

Verslag van een vrijwilliger

op hun nagenoeg minieme inkomen. Ook 
Stichting Sjaki-tari-us zal u inmiddels bekend 
zijn. Zij bieden hulp aan de kinderen met het 
Downsyndroom op Bali. En verder is er 
Stichting Namaste die geldelijke hulp biedt 
voor een operatie aan kinderen met een 
hazenlip of met een gesloten anus. We 
kunnen u vertellen, dat Pikulan deze 
stichtingen heeft mogen en kunnen helpen 
en misschien kunnen we dat dit jaar nog een 
keer doen.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe 
promotor. Wat houdt het werk van de 
promotor in?  

De promotor is de contactpersoon  
tussen Indonesië en  Nederland. Het 
meeste contact verloopt via de mail en 
soms per post. In de meeste projecten
gaat dat in het Engels en soms in het 
Bahasa Indonesia (vertalers zijn  
beschikbaar), of in het Nederlands. De 
promotor zoekt adoptiesponsors voor 
nieuwe kinderen die in het programma 
worden opgenomen en regelt afspraken
daarvoor. Hij/zij bewaakt het contact 
tussen de adoptiekinderen en de 
adoptieouders. Twee tot drie keer per 
jaar komen alle promotors bij elkaar om 
samen de activiteiten per project door 
te nemen en met elkaar ervaringen 
uit te wisselen. De promotor verzorgt 
presentaties in bijeenkomsten. Dit kan 
ook gebeuren in samenwerking met een 
collega promotor. 

Het promotorschap is een prachtig 
middel om met de andere cultuur in 
aanraking  te komen en nieuwe mensen 
te leren kennen. Soms wordt de functie 
gezamenlijk door een echtpaar  
uitgeoefend, maar ook voor jonge 
mensen is dit een erg interessant functie. 
Hebt u, heb jij interesse?  Neem dan 
contact op met ons secretariaat via tel 
0512-840258 of via de mail secretariaat@
pikulan.nl. Wie durft de uitdaging aan?

Promotor 
gezocht

De stichting Kasihi heeft langzaam maar zeker afgelopen jaar weer meer sponsors 
gevonden voor haar educatie sponsoring programma. Momenteel worden er, vanaf 
januari,  53 kinderen op 2 goedlopende scholen in Ambarawa en Wonogiri geholpen 
met deze manier van sponsoring. 

Nieuws vanuit Stichting Kasihi

reilen en zeilen van haar school. Door de 
schenking van studieboeken en woorden-
boeken door Pikulan zijn de gemiddelde 
resultaten van de leerlingen in een jaar tijd 
met 14 procent omhoog gegaan. 

Ook neemt het aantal leerlingen toe en 
komen er betere onderwijzers bij. Dat was de 
lokale overheid ook opgevallen en die heeft 
de school geholpen met een uitbreiding van 
het gebouw voor de helft te betalen. 

De andere helft is door de katholieke  
gemeenschap betaald. Dus door de educatie
sponsoring komt er nu voldoende geld 
binnen om de begroting sluitend te hebben,
betere leerkrachten aan te trekken en dus 
kansrijkere leerlingen af te leveren. Dat 
betekent dat er nu ook rijkere gezinnen hun 
kinderen naar die school sturen. Die gezinnen 
worden gevraagd om extra geld te betalen 
om daarmee armere gezinnen te helpen. 

Via de schoolleiding wordt een gezin, dat het 
schoolgeld niet meer kan opbrengen, voor 
deze vorm van hulp aangemeld. Door een 
paar bekende en ervaren vrijwilligers wordt 
dan een screening van de gezinssituatie 
gedaan om vast te stellen hoeveel men wel 
kan missen. Daarna wordt de bijdrage van 
Kasishi bepaald. Het ontbrekende bedrag 
gaat rechtstreeks naar de school. Slechts 
1 gezin kan helemaal niets betalen en de 
meeste gezinnen kunnen tussen 25 en 50 % 
van het schoolgeld zelf nog betalen. 

Mochten er ook nog andere problemen zijn 
zoals medische kosten of gebrek aan voedsel, 
dan worden die kosten meestal uit eenmalige 
bijdrages van vrienden van Kasihi betaald. 
Ook kan Stichting Kasihi rekenen op de hulp 
van Pikulan.

Bij ons bezoek in januari werden wij weer 
allerhartelijkst ontvangen door de school-
leiding en de kinderen die in het hulp-
programma zitten. Ze hadden weer van alles 
gemaakt en we werden overweldigd door de 
spontaniteit van deze nog jonge kinderen.  
Vooral de vragen die aan ons werden gesteld  
maakten ons opnieuw bewust van de  
problemen waar zo’n jong kind al mee  
rondloopt.

We kregen de mooie kaarten overhandigd 
en er was een heel klein kaartje bij dat ons in 
het bijzonder opviel. Een kerstkaartje van een 
moslim jongetje op een katholieke school 
luidde als volgt: “Ik kan u niets geven, ik kan 
alleen maar dank u wel zeggen en als er een 
God is dan zal hij u wel belonen”. Op zo’n 
moment ben je even sprakeloos omdat wij 
hier zo rijk gezegend zijn en toch nog vaak 
lopen te mopperen. Ook het afgelopen jaar 
zijn er weer de nodige mutaties in het 
bestand geweest. De oudere kinderen hebben
 de school verlaten en een job gevonden of 
zijn doorgegaan met studeren op een  
volledig door de overheid betaalde school. 

Bij ons bezoek in Wonogiri werden wij door 
het hoofd van de school, Ibu Any aangenaam 
verrast. Zij gaf ons een presentatie over het 

Met twee man sterk gingen we naar de bondsdag. Ons 
was de opbrengst beloofd van de collecte voor ‘het 
buitenlandse project. ’ Volgend jaar is de opbrengst 
voor een ander buitenlands project. Onze voorzitter 
mocht een kort woordje spreken om uit te leggen wat 
Pikulan doet in Indonesië. Op het laatste ogenblik werd 
ons op ons verzoek te verstaan gegeven, dat we ook 
een verkooptafel mochten plaatsen. Geweldig. Zo’n 
550 dames vierden het 40 jarig bestaan van de bond. 
De opbrengst van de collecte was dan ook hoog en ook 
de Indische producten waren nauwelijks aan te slepen. 
Hartelijk bedankt dames van de Friese CPB. Hopelijk 
mogen we volgend jaar opnieuw een stand bemannen.

De bondsdag van de Friese Christelijke 
Plattelandsvrouwen bond


