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Vanuit het bestuur
Met deze nieuwsbrief houden wij  u graag op de hoogte van wat er zoal rond Pikulan 
gebeurt en hoe het  in Indonesië gaat.  U leest van alles over de projecten en ook treft u 
een verslag aan van Wytze en Joan van der Land over hun camperreis die eind oktober 
eindigde in Indonesië. Op de jaarlijkse avond van alle medewerkers van Pikulan (incl. 
Kringloopwinkel) op 4 november jl. , heeft Wytze ons foto’s laten zien en verteld over hun 
reis.  De laatste 4 weken zijn ze in Indonesië geweest, o.a. in Tanjung Priok Jakarta,  ons 
gezamenlijke  project in Jakarta voor ondersteuning van schoolgeld ( wat bedoeld is als 
een pilot). We zijn benieuwd  om te horen hoe een en ander nu functioneert en hoe we de 
samenwerking verder gaan uitwerken met de stichting van Wytze ( Kasihi) en Pikulan. 

Op dit moment zijn onze promotors Dirk 
en Joke van Duijn in Indonesië. Deels als 
vakantie, deels om enkele Pikulan projecten 
te bezoeken. Als promotor van Usuha Mulia 
gaan ze naar Bali om daar ter plekke met de 
fam Pilorobo te onderzoeken hoe de samen-
werking verder kan worden uitgewerkt  en 
op welke manier wij de kinderen het beste 
kunnen helpen. Ook bezoeken ze de nieuwe 
school van Sjaki-Tari-Us, waarmee we ook 
samenwerken op Bali. Verder gaan ze naar de 
Molukken  om familie van Joke te bezoeken. 
Bij terugkomst hopen we van hen  veel 
nieuws en ontwikkelingen te horen.

De Kringloopwinkel heeft een heel goed 
jaar gehad: veel aanbod en de verkoop was 
buitengewoon goed. Wat een zegen is dit 
toch. We zijn hier enorm blij mee, want met 
de opbrengst kunnen we heel veel kinderen 
helpen en projecten ondersteunen. Alle 
medewerkers van de kringloopwinkel en 
alle inbrengers van materiaal: hartelijk dank 
voor jullie geweldige inzet.  Door deze mooie 
omzet waren we  in staat om alle adoptie  
kinderen (380 in totaal) deze zomer iets  
extra’s te geven.  Elke projectmanager  
ontving € 25 per kind om daarvoor een dagje 
uit te gaan of om wat bijzonders mee te doen. 
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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. 

We hebben de mooiste reactie ontvangen 
over hoe goed dit geld is besteed. Zie ook 
verderop in deze nieuwsbrief. De meeste  
kinderen komen gewoonlijk niet verder 
dan hun eigen omgeving en dan is het heel 
bijzonder als je een dagje ergens anders naar 
toe gaat.

We zijn heel dankbaar voor alle samen-
werking met de promotors en alle mede-
werkers van de Kringloopwinkel. Samen 
vormen we een grote familie, met ons enige 
doel om de medemensen in Indonesië te 
helpen en dan met name de kinderen.

Voor alle giften en alle hulp die we dit jaar 
mochten ontvangen, en een ieder die zich 
heeft ingezet op welke manier dan ook voor 
Pikulan:  HARTELIJK DANK HIERVOOR of in het 
Bahasa Indonesia TERIMAH KASIH BANYAK. 
Ik wens een ieder een zeer prettige maand 
december, gezegende kerstdagen en een 
gezond en voorspoedig 2018 toe.  Hari Natal 
Memberkati dan Selamat Tahun Baru yang 
Sejahtera

Hartelijke groet,
Bouke Baron



Dagje uit voor kinderen in projecten
In Semarang heeft men twee groepen gevormd: in het weekeind van 8 en 9 juli ging men 
met 20 jongeren tussen 12 en 18 jaar naar Bandungan (een prachtige locatie in de bergen). 
Behalve een vakantiegevoel, kregen de jongeren ook een workshop over de gevaren van 
drugs en seksuele voorlichting. 

Op vrijdag 14 juli heeft men met een groep 
van 24 kinderen onder de 12 jaar Bandungan 
bezocht met de vaders en moeders en hield 
men o.a. schilderwedstrijd. Nonya Darma-
yanti schrijft in haar rapport: “Result: the 46 

children were happy to do the vacation with 
something  useful for their future and fun 
during vacation”.
Ook het project op Bali heeft een prima 
rapportage geleverd over de besteding van 

de extra gift. Insteek was ‘travel and enjoy 
during school holiday’.  De kinderen hebben 
gezamenlijk de keus gemaakt om een bezoek 
te brengen aan Bali Safari Park. Van de € 25 
per kind kon het entreebewijs, het vervoer, 
de maaltijden en versnaperingen worden 
betaald. De foto’s laten zien hoe ze hebben 
genoten van deze dag. 

Enkele jaren geleden begonnen de projectmanagers van de 9 projecten elkaar te ontmoeten, 
veelal ter voorbereiding op het komende tweejaarlijkse bezoek van de Pikulanvrienden. Zo 
hebben ze elkaar goed leren kennen. Men bemoedigt elkaar en stemt met elkaar af. Belang-
rijkste onderwerp dit keer is dat dit jaar de wetgeving in Indonesië ten gunste van de kinderen 
op privaatscholen en overheidsscholen gaat wijzigen. De kinderen moeten langer naar school 
en dat heeft weer tot gevolg dat de leraren worden onderbetaald, waardoor deze via allerlei 
maatregelen proberen de lonen op een gelijkwaardig niveau te houden. Zo zijn er scholen die 
voor activiteiten extra geld gaan claimen om zo de leemtes op te vullen. De kosten voor onder-
wijs zouden daardoor voor de ouders worden opgeschroefd. Om dit op te vangen zoeken 
de projectmanagers naar creatieve oplossingen. De sponsorbedragen (€ 16 en € 20) blijven 
hierdoor gelijk. Tot nu toe zijn er nog geen wijzigingen gesignaleerd.

Projectmanagers ontmoeten elkaar

Na vier jaar zwoegen, en met een geweldig 
doorzettingsvermogen, is het Daniël, de 
echtgenoot van onze projectmanager Rudia 
van Kasihi Madiun, gelukt om af te studeren 
als dominee (‘pendeta’) aan de Theologische 
Academie. Hij was jarenlang al voorganger 
van een piepkleine gemeente (12 leden) in 
zijn woonplaats. Door het behalen van deze 
graad, mag Daniël voorgaan in alle grotere 
gemeenten. Hierdoor kan hij ook meer 
inkomen generen voor zijn gezin. 

We herinneren onze lezers aan het feit dat 
Daniël voor zijn geloof 3 jaar onterecht in de 
gevangenis heeft gezeten. De Heer heeft zijn 
vasthoudendheid beloond. Wij danken de 
gulle gevers. 

Daniël is geslaagd



Camperreis ten einde
Na een lange spannende camperreis, die op 11 maart is begonnen 
om vanuit Drachten via Turkije, Iran, de Stanlanden, Siberië, 
Mongolië, China en Thailand naar Singapore te rijden, is er op 
5 oktober een eind gekomen aan het avontuur van Wytze en 
Joan van der Land. 

Zij hebben met hun reis voor het kinder-project Tanjung Priok in 
Jakarta € 7000 bij elkaar gereden. Na een prachtig en uitdagend 
30.000 kilometer lang traject hebben zij hun avontuur afgesloten met 
een bezoek aan de Hollandse club in Singapore, waar het eindbedrag 
bekend is gemaakt. 

Ze hebben op hun reis onderweg veel vriendelijke mensen ontmoet, 
die hun hebben geholpen om uiteindelijk zover te komen. Helaas 
lukte het niet om de camper door Thailand te laten rijden, omdat de 
autoriteiten de grenzen hebben gesloten voor buitenlandse campers. 
Men kon de camper tegen een extreem hoog bedrag op een diep-

lader laten vervoeren, maar die kosten wogen niet meer op tegen het 
mooie van het rijden door Maleisië. 

Vandaar dat men heeft besloten om de camper in Laos achter te laten 
en per vliegtuig via Vietnam naar Singapore te reizen om daar bij de 
Hollandse Club het kinderproject voor Tanjung Priok af te sluiten. Ze 
werden daar allerhartelijkst ontvangen door de dagelijkse leiding die 
hun het eindbedrag kon meedelen.

Eind oktober hebben Wytze en Joan het project in Tanjung Priok 
bezocht en met het bestuur gesproken omtrent de voortgang van het 
selectieproces en ook om met de ouders van de reeds naar school-
gaande kinderen te praten. Ook bezochten ze de pilotprojecten 
Wonogiri en Klaten.

Hoe gaat het met de pilot Tanjung Priok?
• 85 kinderen gescreend
• daarvan kunnen van het huidige budget 54 worden geholpen
• mooie samenwerking tussen de scholen, kerken en maatschappij 
• kinderen zijn dolgelukkig dat ze eindelijk naar school kunnen
• het bestaande adoptieplan van ibu Ida past hier prima naast
• per kind € 15 per maand

Hoe gaat het met de pilot Wonogiri en Klaten?
• 4 scholen, die ook door kerken en overheid worden geholpen
• Pikulan sponsort 130 leerlingen
• christen en moslim
• 2 basisscholen, 1 middelbare school en een technische school
• aanvulling op het schoolgeld na screening van de familie
• zeer goede prestaties door leerlingen die Pikulan sponsort
• kinderen erg gemotiveerd en dankbaar door jullie inspanningen
• vraag om hulp is groter dan wij kunnen leveren 
• per kind € 5,60 per maand

Wanneer Pikulan goede inkomsten heeft, 
dan willen wij een gedeelte besteden aan 
het lijden van kinderen in Indonesië. Hierbij 
hebben wij gedacht aan schisis kinderen 
(open gehemelte) en kinderen die met 
andere gebreken worden geboren. Aangezien 
in de projecten van Pikulan er geen kinderen 
zijn met dergelijke gebreken, hebben wij 
toenadering gezocht tot de stichting Kolewa 

Samenwerken met Namasté /Kolewa
Pikulanreis 2018
Zoals u weet gaat elke twee jaar een 
groep ‘vrienden van Pikulan’  langs de 
projecten. In 2018 is het weer zover. 
Zoals het nu lijkt wordt dat in de maand 
september.  

Naar aanleiding van de reis in 2016 
hebben zich al diverse mensen aange-
meld of interesse getoond. We hopen 
met maximaal 20 personen op reis te 
gaan. 

Hebt u belangstelling om mee te gaan? 
Neem dan contact op met de bestuurs-
voorzitter 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 is 
rond de € 2750 p.p.

via het echtpaar Rinnie en Bram de Groot van 
de stichting Namasté uit Franeker. De laatste 
jaren lukt het ons om diverse kinderen een 
operatie te laten ondergaan. Per operatie zijn 
die kosten ongeveer € 500. Hieronder ziet 
u enkele foto’s van kinderen die we hebben 
kunnen helpen. 



Wie wil mij sponsoren?

Julianto heeft 1 zusje. Hij is 
11 jaar en woont in Wonogiri 
(project Baturetno). Zijn 
ouders werken op een 
boerderij, maar verdienen te 
weinig om de schoolop-
leiding voor Julianto te 
betalen. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij promotor 
Harry Folkerts: 
harry.folkerts@online.nl. 

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

• 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 overge-
maakt 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.    

Oproepen

Maria was jarenlang sponsorkind, nu is zijn 
projectmanager van Batulelling en onder-
wijzeres. Haar zus Delvi is nu ook geslaagd, 
zij is afgestudeerd in de architectuur. De 
ouders en grootouders van de meisjes had-
den lepra en kregen medicijnen waardoor 
de lepra niet is verergerd. Maria noemt hen 
‘ex-lepramensen’. De ouders zijn erg arm en 

Lulus (=geslaagd)

Steven is 7 jaar en woont 
in Semarang. Zijn vader en 
moeder hebben hem ver-
laten. Steven woont nu  
bij zijn oma die hem verzorgt, 
maar erg weinig geld heeft. 
Wie wil Steven onder-
steunen? Inlichtingen kunnen 
worden opgevraagd bij 
promotors Gerrit en Aagje 
Dijkstra: aagjedijkstra@
hetnet.nl

Anggara zijn ouders 
verkopen zelfgemaakte 
producten. Ze leven heel 
erg eenvoudig en hebben 
te weinig geld om Anggara 
naar school te kunnen laten 
gaan. Wie hen wil helpen kan 
contact zoeken met Fokke 
en Tietie Zijlstra: fzijlstra@
hotmail.com 

Kerstgift
Onze Kringloopwinkel heeft wederom een 
goed jaar gedraaid, dit ervaren wij als extra 
zegen. Die zegen willen we graag opnieuw 
omzetten in een kerstgift. 

Daarvoor hebben we een aantal jaren  
geleden het volgende bedacht: we willen per 
project € 1000 of voor een groter project zelfs 
€ 2000 extra overmaken waarbij 25% van het 
bedrag mag worden gebruikt aan een feest 
van ouders en kinderen die bij het project 
horen. 

Met de resterende 75%  willen we de  
kinderen leren delen met andere arme 
mensen in de omgeving van het project. Dit 
betekent dat de leiding en de kinderen van 
het project pakketjes moeten maken en deze 
uitdelen aan de armste van de armen in de 
directe omgeving als een kerstgift. 

Op deze manier leren de kinderen uit te 
dragen dat de Here Jezus ook voor andere 
mensen zorg wil dragen.  Jaarlijks bekijken  
wij of deze actie mogelijk is. 

wonen in het huisje ‘Rottevalle’ dat destijds 
door Pikulan met sponsorgeld van Rottevalle 
is gebouwd. Op de foto staat links van Selfi, 
het jongste zusje en rechts een ander  
adoptiekind van Pikulan.  
Vanuit Batu ontvingen wij het mooie bericht 
dat van de 5 lulus er 4 direct werk hebben 
gekregen. 


