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Van het bestuur
Dit wordt de laatste nieuwsbrief van 2015, een heel bijzonder jaar voor Pikulan. Elk jaar is 
op zich al bijzonder, maar het afgelopen jaar is er echt veel gebeurd. Schreef ik in de 
nieuwsbrief van mei uitvoerig over de a.s. verhuizing van de kringloopwinkel naar de 
Dellen 20, op dit moment zitten we er al weer een half jaar tot volle tevredenheid van de 
medewerkers, promotors en bestuur. Het is een prachtige locatie met veel meer ruimte 
waar de goederen veel beter kunnen worden gepresenteerd. En niet te vergeten: het is er 
veel drukker. De verkopen zijn perfect. Alle reden tot grote dankbaarheid. We zijn blij dat 
het zo is verlopen. 

Door de toegenomen drukte in de nieuwe 
winkel, moesten er diverse nieuwe mede-
werkers bijkomen. Dit is gelukt en we zijn 
heel blij met al deze hulp. Door ouderdom, 
ziekte en verhuizing zijn er nogal wat veran-
deringen gekomen. Als je dan zo nadenkt 
over wat de kringloopwinkel zoal betekent 
voor alle medewerkers van de kringloop-
winkel (65 totaal) voor promotors en bestuur, 
dan word je even stil en dankbaar. Maar 
het allerbelangrijkste is wel wat we met de 
geweldige opbrengst kunnen doen in de 
projecten in Indonesië. Wat wij hier bijna 
normaal vinden, betekent voor onze mede-
mens in Indonesië heel veel.  Ook de 360 
kinderen die veelal door families uit 
Nederland worden geholpen. 

U leest verderop in deze brief over Judith,  
eens adoptie kind en nu lerares Engels op de 
universiteit met een goede baan. Ze heeft 
voor deze reis gespaard en is enkele weken 
in Nederland geweest. Als we in Indonesië 
zijn, dan horen we veel van dit soort verhalen: 

mensen die door de steun van Pikulan wat 
hebben kunnen bereiken. Wat hebben we 
zoal kunnen doen? Om enkele projecten te 
noemen: 
• In Tanjung Priok (Jakarta) hebben we Ida 

geholpen om haar huis te verbouwen 
zodat ze een 30-tal kinderen na school 
kan opvangen. Deze kinderen wordt extra 
voeding en hulp geboden. Dit project ligt 
in  een van de armste wijken van Jakarta.  

• In Semarang wordt een melk project onder-
steund, daardoor is er geen ondervoeding/
hongeroedeem meer in deze wijk, (de wijk 
Rejosari waar Dr Darmayanti werkt, telt 
20.000 mensen). 

• In Batu, Pikulans grootste project, worden 
97 kinderen geholpen vanuit Nederland, 
en door de plaatselijke bevolking van 
Batu nog eens 45. Deze kinderen krijgen 
allemaal naschoolse opvang, begeleiding, 
extra cursussen en extra voeding. 

Als u alle projecten wilt bekijken en wat 
er met het geld wordt gedaan, kijk dan op  
www.pikulan.nl daar staan alle projecten, met 
filmpjes en verhalen.

Nieuw is de samenwerking met de Stichting 
Kasihi van Wytze en Joan v.d. Land. Vorig jaar 
kwamen we met elkaar in contact en hebben 
we afgesproken om een jaar samen op te 
trekken. Wytze heeft voor zijn werk vele jaren 
in Indonesië gewoond en gewerkt en heeft 
zelf vier kinderen uit Indonesië geadopteerd. 
Vanuit deze stichting worden ongeveer 60 
kinderen geholpen die het schoolgeld niet 
kunnen betalen. Dit is een andere werk-
wijze dan die  van Pikulan, maar niet minder 
belangrijk. Wytze komt nog steeds geregeld 
in Indonesië, heeft er veel contacten, kent 

de taal,en weet als geen ander de weg. Het 
bestuur is blij met deze samenwerking. We 
kunnen elkaar veel helpen en we hebben 
meer mogelijkheden om in Indonesië te over-
leggen en aan te sturen. In de komende jaren 
hopen we samen (promotors en bestuur) dit 
verder uit te werken. De stichting Kasihi blijft 
vooreerst een zelfstandig project binnen 
Pikulan. Daarmee krijgen we binnen Pikulan 
twee projecten met de naam Kasihi: stichting 
Kasihi en het project Kasihi in Madiun. Wist u 
overigens dat Kasihi ‘onvoorwaardelijke liefde’ 
betekent?

Wij zijn erg dankbaar dat we dit jaar op deze 
manier weer mochten samen werken en 
voelen ons ook rijk gezegend het afgelopen 
jaar met alle contacten,  in het bijzonder 
wat we voor onze broeders en zusters in 
Indonesië mochten betekenen. Mocht u in 
de maand december iets extra willen doen 
voor een project of uw adoptie kind, wilt u 
dan het project of adoptie nummer van het 
kind bij uw overboeking vermelden?

Ik wens een ieder een hele fijne maand 
december, gezegende kerstdagen en een 
gezond en voorspoedig 2016 toe.  Hari Natal 
Memberkati dan Selamat Tahun Baru yang 
Sejahtera

Hartelijke groet Bouke Baron
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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. 



In deze ruimte (leringhuis) voor naschoolse 
opvang, diverse cursussen en afspraak 
momenten voor de ouders van de adoptie 

Project Tanjung-Priok in de achterbuurt van Jakarta
De haven van Jakarta is een zeer arm gebied met veel werklozen en mensen die de zaak 
moeilijk op de rails kunnen krijgen.Onze contactpersoon van dit project, Ida Erlani, heeft 
een ruimte gehuurd (voor een te hoge huur) dat bijna op instorten stond. 

kinderen was het onverantwoordelijk nog te 
toeven. Het voorstel kwam om haar ouders 
huis te renoveren zodat de activiteiten daar 
kunnen plaatsvinden. Inmiddels is de verbou-
wing achter de rug en is de locatie ingericht. 
De kinderen voelen zich nu goed want als 
het regent (plenst) is het lekker droog en 
met heet weer lekker koel. Dit is een hele 
verbetering waar Ida en wij blij mee zijn. 

Dankzij de opbrengst € 5.500,00 van de 
aardappelactie die in 2014/2015 gehouden 
is en een bijdrage uit de kringloopwinkel, 
konden we dit realiseren. Die € 5.500,00 is 

Inmiddels hebben we ook aanvragen om 
lezingen te geven voor verenigingen en 
als vergoeding vragen wij een jaar lang het 
schoolgeld voor een kind. Er zijn nog steeds 
meer hulpvragen dan sponsors en als jullie 
iemand weten die deze manier van onder-
steuning leuk vindt, wijs hen dan maar naar 
onze site: www.kasihi. Met het geld worden 
gezinnen geholpen die om een of andere 
reden niet meer het schoolgeld voor hun 
kind kunnen betalen. Het bedrag, dat ze niet 
meer kunnen opbrengen, wordt dan door de  
stichting rechtstreeks aan de school betaald. 

Onze medewerkster Ismi is van onschatbare 
waarde om de hulpvragen nader te onder-
zoeken en te beoordelen. Per geval wordt 
door haar een gezinsonderzoek gedaan 

Pilot Wonogiri  Stichting Kasihi / Pikulan

omtrent de reden en naar de eigen mogelijk-
heden van het gezin om iets bij te dragen. 
Daarom zijn de bedragen per geval ook 
verschillend. 

Stichting Kasihi heeft ervoor gekozen om 
door de sponsors alleen het schoolgeld te 
laten financieren, dit is een bedrag van € 8 
per kind per maand. De beide stichtingen 
hebben ervoor gekozen om deze manier van 
ondersteuning verder uit te rollen over alle 
christelijke scholen in Wonogiri. 

Op dit moment worden daar al 25 kinderen 
van stichting Kasihi ondersteund die nu naar 
een katholieke school van Yayasan Kanisius 
gaan. Het toeval wil dat er in Baturetno, vlak-
bij Wonogiri, ook een aan Kanisius verbonden 

school door Pikulan wordt geholpen. We 
hebben daarom besloten om de samen-
werking in die regio te versterken. We starten 
eerst een onderzoek of we dat programma 
niet kunnen uitbreiden en aanbieden aan de 
andere scholen. Mochten het bestuur van 
de overkoepelende organisatie van Yayasan 
Kanisius en de hoofden van de scholen er 
voor voelen, dan kunnen we dat stap voor 
stap invoeren. Het is een voordeel dat wij daar 
reeds mensen hebben die behulpzaam zijn 
bij de gezinsonderzoeken om de hulpvraag te 
beoordelen. Deze mensen zijn zelf voormalig 
onderwijzeres of werken nu nog nauw samen 
met de kerken in die regio.

Onder het motto “omarm een kind” is de stichting Kasihi (nu een project van Pikulan) na de 
schoolvakantie op stap gegaan met 1000 flyers om sponsors te vinden. Tot nu toe zijn er 
27 vaste toezeggingen en zijn er nog 20 die nog even moeten nadenken om 8 euro per 
maand te doneren.

Om de 2 jaar reist een groep vrienden 
van Pikulan langs alle projecten. In 
2016 is het weer zover. Als alles volgens 
planning verloopt hopen we volgend 
jaar september weer een reis te maken. 
Indien alle mensen meegaan die belang-
stelling hebben getoond, dan staan er 
al 14 personen op papier. De groep kan 
maximaal bestaan uit 20 personen.  

Heeft u interesse,  neem dan contact op 
met Bouke Baron,  0512 361975 of mail 
bouke.baron@hetnet.nl. De reis duurt 
ongeveer 4 weken. 

We bezoeken alle 9 projecten op 3 
eilanden, Java, Sulawesi en Bali en 
natuurlijk de belangrijkste beziens-
waardigheden van Indonesië. De prijs 
ligt rond  €2500 p.p.

Pikulan reis 2016

opgebracht door middel van het zoeken en 
verkopen van aardappelen, de organisatoren 
zijn de gebr. Reitzema uit Kornhorn.

Nogmaals een ieder bedankt voor het zoeken 
en verkopen van de aardappelen.

Een dankgroet van Gerrit en Aagje Dijkstra, 
promotors 



Jumedi heeft zijn diploma radiologie gehaald.  Dankzij de adoptie via Pikulan heeft Jumedi, 
woonachtig op het eiland Bali, dit bereikt. Tijdens de laatste reis van de Pikulangroep, kwam 
Jumedi langs om te vertellen dat hij bijna klaar was met de studie. Nu is het dan zover. Hij is erg 
blij dat hij dit kon bereiken via de hulp van Pikulan.

Ze kon daardoor naar school en haalde 
uiteindelijk haar bachelor Engels. Na haar 
studie ging ze ook een paar jaar aan de slag als 
projectmanager van het lepradorp. 

Toen Pikulan haar 25 jarig jubileum vierde, 
kreeg ze de kans om naar Nederland te komen. 
Toen heeft ze ook haar sponsorouders ontmoet. 

Voormalig adoptiekind 
naar Nederland

Ze was Pikulan en haar sponsorouders zo 
dankbaar dat ze hen nog eens wilde komen 
opzoeken. Ze spaarde 6 jaar lang voor een 
tweede bezoek aan Nederland. Intussen haalde 
ze haar Master Engels wat haar een baan aan 
de universiteit opleverde. 

Met het geld wat ze verdiende, kwam haar 
droomreis steeds dichterbij en kon deze uitein-
delijk worden gerealiseerd. De eerste 10 dagen 
verbleef Judith in Urk bij haar voormalige 
sponsorouders. Het laatste deel was ze bij pro-
motor  Bertine Knol, en heeft ze ook bezoekjes 
gedaan aan vrienden van Pikulan en natuurlijk 
de kringloopwinkel. Judith heeft laten zien 
wat de mogelijkheden zijn en wat het gevolg 
is van financiële ondersteuning  door Pikulan. 
Ze kan nu voor haar familie zorgen. Zonder 
Pikulan zou dat niet mogelijk zijn geweest, dan 
had Judith geen opleiding kunnen volgen. Ze 
is Pikulan en haar sponsorouders dan ook erg 
dankbaar.

Hartelijke groet Bertine Knol, promotor

In de maand oktober is Judith Ratu op bezoek geweest in Nederland. Judith is 28 jaar 
en woont in het lepradorp Batulelleng op het eiland Sulawesi. Als 5 jarig meisje is ze 
gesponsord via Pikulan door een familie uit Urk. 

Wij ontvangen erg veel giften met 
alleen de naam van de gulle gever. 
Wij kunnen deze gulle gevers niet 
bedanken omdat wij geen adres 
gegevens ontvangen bij de boeking 
van de bank! 

Daarom via deze nieuwsbrief onze 
hartelijke dank voor de vele anonieme 
giften die wij mochten ontvangen! 

U weet dat al deze giften eerlijk zullen 
worden verdeeld onder de projecten
 van Stichting Pikulan. Wij zijn 
dankbaar dat u onze projecten wilt 
ondersteunen, Terima Kasih banyak, 
DANK U WEL.

Tip: u mag altijd uw adres gegevens 
bij de mededelingen invullen evenals 
de bestemming van uw gift, dan 
kunnen we u de volgende keer 
persoonlijk bedanken

Giften Adoptiekind wordt radiologisch 
assistent

Op 10 september jl. is Folkert Bruining, 
de voorzitter van de kringloopwinkel, 
na een ernstige ziekte   overleden. Op 
15 september is hij vanuit de Flambou 
begraven. 

Velen van de Kringloop-medewerkers, 
bestuur en promotors waren daarbij aan-
wezig. Folkert blijft bij ons in gedachten 
als een gedreven en zeer meelevend per-
soon. Hij heeft veel betekend voor de 
winkel. Bea, zijn vrouw is ondertussen 
verhuisd naar Burgum, zij was ook een 
van onze medewerksters. We wensen 
haar in Burgum een goede en gezegende 
tijd toe.

In memoriam



Novitha Indah, 
geboren 22 mei 2005.
Ze is protestants en woont in  een 
eenvoudig huurhuisje samen met 
vader, moeder en oma. Alleen 
vader werkt als losse arbeider en 
verdient ongeveer 55 euro per 
maand.

Toen de Abel Tasman Struuntocht van Lutjegast vlak achter de woning 
van de promotors Gerrit en Aagje bleek langs te komen, bedachten zij 
zich geen moment en maakten van deze gelegenheid gebruik om alle 
deelnemers een folder van Pikulan aan te bieden

Sponsorouders gezocht 
in Semarang

Cynthia Thata, 
geboren 17 januari 2001
Ze is protestants, haar moeder 
heeft een eigen huisje met 
weinig inventaris. Ze woont met 
moeder en 2 zussen en moeder 
verdient maar 60 euro per 
maand. Moeder is gescheiden, 
vader is vertrokken, woont ver 
weg en ziet niet meer om naar 
zijn gezin.

Manda, 
geboren 12 augustus 2004
Hij is ook protestants. Woont 
samen met vader en moeder in 
klein huurhuisje. Vader is kleine 
zelfstandige en verdient bijna 
65 euro per maand. Moeder heeft 
geen werk en daarom kunnen ze 
de schoolkosten niet betalen.

Dit meisje heet Kristina en is 
geboren 3 maart 2005
Ze is moslim, woont in huur-
huisje met alleen vader. Moeder 
is gestorven en vader heeft geen 
werk. Dit meisje is een ‘drop out’. 
Ze gaat niet naar school, zat in 
klas 4, maar is wegens geld-
gebrek van school gehaald.

Deze kinderen komen vanuit het project Semarang. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de  promotors Siebe en 
Feikje (0512-363779) of s.a.vlasma@upcmail.nl

Vinta is geboren 4 april 2006 en 
woont met haar ouders en broer 
in Madiun. Zij is moslim. Haar 
vader verdient maar € 60 per 
maand. Wie wil dit gezin steunen 
door Vinta te sponsoren? 

• 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.   

Sponsorouders gezocht 
in Madiun

Promotors van project Kasihi in Madiun zijn Fokke en Tietie Zijlstra, 
0512-365029 of fzijlstra@hotmail.com

Folderen bij de Struuntocht

Oproepen


