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Stichting Pikulan 
Secretariaat: Nico en Antje Smits 
Stal 221, 9205 AL  DRACHTEN 
 0512-840258    secretariaat@pikulan.nl 
 
 

 

Secretarieel Jaarverslag 2017 
 
Algemeen 
Het bestuur is 7 keer in vergadering bijeen geweest: 
2 januari, 20 maart, 20 juni, 18 september,10 oktober, 15 november en 20 december. De 
vergaderingen vinden plaats in de  Kringloopwinkel Pikulan te Surhuisterveen. Tussendoor is er 
regelmatig contact met elkaar via de e-mail en telefoon. 
 
Lange termijn visie 
Het hoogste doel van Pikulan is, om zich te richten op de allerarmste medemens in Indonesië. Wij zijn 
ons ervan bewust dat wij nagenoeg de enige bron zijn waaruit (christelijke) arme ouders kunnen 
putten. De hulp betreft vooral de christenen, omdat zij minder kansen hebben in die maatschappij, 
maar ook arme islamitische mensen worden geholpen, zowel geestelijk als lichamelijk. De 
projectmanagers, geselecteerd op betrouwbaarheid, dragen zorg voor de juiste verdeling binnen de 
projecten. De arme kinderen ontvangen onderwijs waardoor hun kansen worden vergroot. 
 
Samenstelling bestuur per 31-12-2017 
Bouke Baron, voorzitter 
Nico Smits, vice-voorzitter en secretaris 
Antje Smits, mede-secretaris 
Hielkje Folkerts, 1e penningmeester Stichting Pikulan en Stichting Kringloopwinkel Pikulan 
Hinke de Vries, 2e penningmeester en lid bestuur 
Siebe Vlasma, adoptie administratie en  lid bestuur 
Sander Smids, lid bestuur 
Wytze van der Land, lid bestuur 
Joan van der Land, lid bestuur  
 
Pikulan heeft in 2017 een adressenbestand van ongeveer 860 ‘leden’, dit aantal is inclusief de 
adoptie-ouders. We noemen hen ‘vrienden van Pikulan’. Het bestuur brengt twee keer per jaar een 
nieuwsbrief uit die naar deze groep mensen wordt gestuurd, nl. in de maanden mei en november. Ook 
wordt de nieuwsbrief verspreid via de Kringloopwinkel. Bij de nieuwsbrief ontvangt men een 
acceptgirokaart voor een vrijwillige gift. Het adressenbestand wordt bijgehouden door het secretariaat. 
Het beheer van de website is eveneens een taak van het secretariaat. Daarin bijgestaan door Sjouke 
v.d. Meulen die de technische zaken behartigt. Het vertaalwerk in en uit het Bahasa Indonesia wordt 
gedaan door ds. S. Runia uit Drachten (project Baturetno) en door Nettie Ramos, uit Drachten. De  
uitgaande correspondentie naar de projectmanagers geschiedt vanaf 2016 uitsluitend in het Engels (of 
Nederlands naar Batu en Semarang) omdat men veelal de vertaling in het Bahasa onvoldoende 
begrijpt. 
De nieuwsbrief wordt in het Engels vertaald door Elise Berkhout-Rosier uit Drachten. 
 
Financiële commissie: 
In juni en december van elk jaar worden de adoptiegelden, vaste toezeggingen en giften overgemaakt 
naar de projecten in Indonesië. De financiële commissie die deze taak uitvoert bestaat per 31-12-2017 
uit: 
Hielkje Folkerts 
Hinke de Vries 
Bouke Baron en  
Siebe Vlasma 
Jaarlijks stelt Arno de Vries een financieel jaarverslag samen en voert Sander Smids de controle uit. 
 
Projecten en promotors 
Elk project heeft een eigen promotor. De promotor zoekt adoptieouders voor kinderen, onderhoudt en 
stimuleert het contact tussen deze adoptieouders en -kinderen. Ook onderhoudt de promotor het 
contact met de vertegenwoordiger in Indonesië en het contact met het bestuur. De promotors zijn 3 
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keer in vergadering bijeen geweest nl. 8 februari, 3 mei en 8 november. De promotorvergadering 
wordt voorgezeten door Nico Smits, Antje Smits verzorgt de verslaglegging.  
Gedurende het verslagjaar hebben enige wijzigingen en verschuivingen van promotors 
plaatsgevonden. Per 31 december 2017 is de stand van zaken als volgt: 
Project:    Promotor: 
Tanjung Priok   Bertine van Vliet 
Mardikenya    Sjouke v.d. Meulen 
Semarang   Gerrit en Aagje Dijkstra 
Baturetno    Harry Folkerts  
Triwindu    Nettie Ramos  
Batu    Elzerd en Grietje Zijlstra 
Batullelling   Bertine van Vliet 
Usuha Mulia    Dirk van Duijn 
Kasihi Madiun Fokke en Tietie Zijlstra  
De promotors hebben overwegend goed en regelmatig contact met de projectmanagers. 
Sinds 2010 vragen we een jaarlijkse financiële rapportage van de projectmanagers. Dit ter aanvulling 
op hetgeen tijdens de tweejaarlijkse reis wordt getoond en besproken.  
 
Stichting Kringloopwinkel Pikulan 
De Kringloopwinkel Pikulan heeft een eigen bestuur dat regelmatig bijeen komt. Daarnaast bezoekt 
een afvaardiging van het bestuur kringloopwinkel een gedeelte van de bestuursvergaderingen van 
Stichting Pikulan. Het bestuur bestaat eind 2017 uit: Bouke Baron (voorzitter), Janny Kooistra 
(secretaris), Gaele Dijkstra (penningmeester), Janny v.d. Meulen en Tineke Lammers 
De winkel is van grote betekenis in de omgeving van Surhuisterveen. Elke maand is er een meer dan 
prima omzet in de winkel en worden er voldoende bruikbare goederen ingebracht. De vele vrijwilligers 
(inmiddels uitgegroeid naar ruim 70 personen) verrichten goed werk. Enkele medewerkers, die 
jarenlang vrijwilliger zijn geweest, zijn vertrokken, daarvoor kwamen anderen in de plaats. De 
zaterdagmiddagbezetting blijft moeizaam. Toch kiest men bewust voor ook opening op dit dagdeel.  
Als iemand ziek is, ontvangt deze een fruitmand. Jubilea e.d. worden bedacht. Behalve vele 
sponsorkinderen waarvoor geen ouders zijn te vinden, worden uit de netto opbrengsten van de winkel 
de extra giften gefinancierd (zie kopje giften). Een enkele keer wordt een enveloppe met een grote gift 
anoniem afgegeven in de winkel. De betjak is dit jaar een enkele keer verhuurd geweest. Met de Kerst 
ontvangen alle medewerkers van de winkel een kerstattentie. In het najaar wordt een gezellige avond 
georganiseerd voor alle medewerkers van de winkel, bestuur en promotors (incl. partners). De netto 
opbrengst aan het eind van het jaar blijkt weer erg goed te zijn. We zijn dankbaar voor de grote inzet 
van al deze medewerkers die zorg dragen voor een prachtige bron van inkomsten voor Pikulan.  
 
Samenwerking met Stichting Kasihi 
De samenwerking die eind 2014  is gestart, is voortgezet. Wytze en Joan van de Land, bestuurders 
van Stichting Kasihi, maken deel uit van het bestuur Stichting Pikulan, maar blijven 
eindverantwoordelijk voor de Stichting Kasihi. Er is geen sprake van integratie van de twee 
stichtingen. Zo blijven de pilotprojecten Kanisius en Tangjung Priok onder het beheer van Stichting 
Kasihi. Eind 2016 is besloten om de komende tijd meer gebruik te maken van Ismi als adviseur voor 
de projecten van Pikulan op het eiland Java. 
Joan en Wytze hebben een camperreis naar China gemaakt van 11 maart t/m 15 oktober 2017 met 
als eindbestemming Singapore. Deze reis is door hen zelf bekostigd. Gevraagd is deze reis te 
sponsoren waarbij de opbrengst ten goede komt aan de pilot in Tanjung Priok: “geef kinderen de 
mogelijkheid om naar school te gaan”  
 
Samenwerking met echtpaar Chris en Ati in Magelang 
In Magelang vangen Chris en Ati Sukmawati een 20 tal kinderen op, omdat er geen geld genoeg is 
voor hen om naar school te gaan. Omdat de bron van giften daarvoor opdroogt, heeft Pikulan deze 
taak overgenomen na hierover advies te hebben ontvangen van Ismi, temeer omdat de doelstelling 
volledig aansluit bij die van St. Pikulan.  Zolang er voldoende middelen beschikbaar zijn, zal Pikulan 
elk half jaar een gift geven van 20 euro per maand per kind.  
 
Stand van zaken projecten  
Mede met het oog op continuïteit blijven we aandringen – voor zover dit nog niet van toepassing is – 
op het installeren van een plaatselijk bestuur. De bestuursleden ontvangen een kleine vergoeding per 
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halfjaar. Tevens is het vereist dat twee personen gemachtigd zijn om de gelden van Pikulan te 
beheren.  
In december 2015 en 2016 is voor het eerst in alle projecten een kerstactie gehouden. Dankzij de 
goede opbrengsten van de kringloopwinkel is die actie ook eind 2017 gehouden. Elk project ontving 
een bedrag waarvoor men zowel de eigen mensen als arme mensen van buitenaf het feest van 
Christus’ geboorte konden laten meevieren. De rapportages die we later hiervan ontvangen laten zien 
dat dit een groot succes is. 
Dankzij de geweldige opbrengsten van de kringloopwinkel en alle andere giften is het dit jaar ook 
mogelijk om in alle projecten alle sponsorkinderen een dagje uit te laten gaan. Per kind is hiervoor een 
bedrag geschonken. Vele kinderen kwamen voor het eerst buiten hun woonplaats. Het is overal een 
groot succes geworden. Vele projectmanagers hebben er een zgn. outbound van gemaakt: aan het 
dagje uit was ook een leeropdracht verbonden.  

• Tanjung Priok. Gedurende het verslagjaar is een nieuw plaatselijk bestuur gevormd waarvan 
Ida Erlani onderdeel uitmaakt. Dit bestuur is gevormd vanuit school, kerk en maatschappij en 
beheert vooreerst alleen de pilot Tanjung Priok waarbij kinderen een financiële ondersteuning 
krijgen om naar school te kunnen gaan (dit in tegenstelling tot de gezinsadoptie). De kinderen 
vanuit de pilot, bezoeken ook de naschoolse opvang van Ida. 

• Talang Kasih Banyumas. Sinds 2016 richten we ons meer op de samenwerking met de 
Theologische Hogeschool STTD Banyumas. Daarnaast zijn er nog enkele adoptiekinderen 
waarvoor Martha Sumarti de contactpersoon is. 

• Semarang. Er doen zich niet veel wijzigingen voor. De microkredieten verlopen goed en 
worden vanuit Pikulan vanaf 2017 niet meer aangevuld. Van elke extra gift ontvangen we 
prima rapportages.  

• Baturetno. De kliniek loopt sinds de verbouwing erg goed en heeft een belangrijker functie in 
de gemeenschap. Het aantal adoptiekinderen stijgt enigszins. 

• De school Triwindu heeft tot nu toe altijd een financiële ondersteuning ontvangen.  
Onderzoek wijst uit dat de school in slechte fysieke staat verkeert en het onderwijsniveau laag 
is. Er zijn onvoldoende bevoegde leerkrachten aanwezig. Lydia en het plaatselijk bestuur 
werken niet samen met scholen of kerken. In 2017 is de financiële ondersteuning beëindigd. 
Andere scholen in Solo zijn eerder bezocht om beter te kunnen vergelijken.  
Gevraagd is de kinderen naar andere, betere scholen te begeleiden. Lydia kan daarbij worden 
gesteund door Ismi. Doel is om in het project voor de adoptiekinderen naschoolse opvang te 
realiseren. E.e.a. is eind 2017 niet gerealiseerd.  

• Batu heeft ongeveer 100 adoptiekinderen via Pikulan. Daarnaast heeft het plaatselijke bestuur 
ruim 40 kinderen gesponsord door Indonesische ‘ouders’. De revenuen voor het kinderfonds 
maken dat steeds meer kinderen kunnen worden geholpen. Alle kinderen zijn overgegaan 
naar een hogere klas en alle kinderen die examen moesten doen, zijn geslaagd. Er is ook veel 
aandacht voor de gezondheid van de kinderen, deze worden eens per maand door een dokter 
gecontroleerd. Men werkt daarvoor samen met het plaatseljike christelijke ziekenhuis. De 
kinderen ontmoeten elkaar bij de naschoole opvang. Het bestuur bezoekt elk kind ook 
eenmaal per maand thuis.  

• Batulelling. De nieuwe projectmanager Maria Bumbungan communiceert prima, maar voelt 
zich vaak onzeker. Er is een nieuw plaatselijk bestuur ingesteld.  

• Usaha Mulia toont geen verbetering. Er is geen instroom van nieuwe adoptiekinderen. Aan 
het eind van het schooljaar 2016-2017 zijn er nog 16 kinderen over (was 20). Het ontbreekt 
aan nieuwe impulsen vanuit het lokale bestuur en men heeft geen interesse voor de door 
Pikulan voorgestelde samenwerking met stichting Sjaki-Tari-Us. We maken ons zorgen over 
het voortbestaan van het project.   

• Kasihi Madiun.  De theologiestudie van Daniël is in het verslag jaar succesvol afgerond. Op 
20 september vindt de inauguratie plaats. Het project ontwikkelt zich steeds verder. De 
microkredieten verlopen zo voorspoedig, dat van de opbrengsten 10 extra adoptiekinderen 
kunnen worden gesponsord (5 moslim en 5 christen). 

 
Projectmanagers 
De projectmanagers zijn, ook al is er dit jaar geen reis geweest, bijeen geweest om met elkaar te 
overleggen. Dit keer zijn ook de projectmanagers van Usaha Mulia en Batulelling aangesloten. De 
ontwikkelingen in de verschillende projecten, worden met elkaar gedeeld en de senior 
projectmanagers brengen hun advies. Het bestuur ontvangt een verslag van de bijeenkomst. 
Verwacht werd dat de schoolkosten verhoogd zouden worden n.a.v. wetgeving, later blijkt dit niet te 
gebeuren. Waar we voorheen konden uitleggen wat voor de € 16 en € 20 per kind per maand kan 
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worden aangeschaft, is al niet meer van toepassing. Het adoptiegeld is te beschouwen als een forse 
tegemoetkoming in de gezinsinkomsten. 
 
Presentaties en promotie 
De promotors verzorgen overwegend zelf de presentaties. Hinke de Vries is de coördinator. In het 
verslagjaar zijn er 8 presentaties gegeven of gelegenheden geweest waar we iets van Pikulan 
mochten laten zien. Elke presentatie en verkoopkraam krijgt vooraf een bestemming toegewezen. De 
betreffende promotor is dan ook als het even kan aanwezig. De presentaties zijn voor Pikulan erg 
belangrijk, want we moeten de bekendheid vooral verkrijgen door – mond tot mond – reclame.  
In het verslagjaar is de website www.pikulan.nl helemaal vernieuwd.  
 
Adoptiekinderen 
Per 31 december 2017 worden er 392 adoptiekinderen financieel geholpen. Daarmee is het aantal 
gedaald met 11 kinderen. Van dit totaal zijn 90 kinderen voor rekening van Pikulan omdat er geen 
sponsors voor kunnen worden gevonden en omdat we in de gezegende omstandigheid verkeren dat 
Pikulan dit kan opbrengen wegens de prima opbrengsten van de kringloopwinkel. Het komt steeds 
meer voor dat kinderen willen en kunnen doorstuderen. Dit betreft eind 2017 22 jongeren. Als de 
adoptieouders die extra kosten niet voor rekening kunnen nemen, neemt Pikulan deze over. We 
hebben afgesproken dat niet meer dan 5% van het totaal aantal adoptiekinderen per project kan 
doorstuderen in verband met de hoge kosten. (voor 1 student kunnen we ongeveer 4 jongere kinderen 
helpen).  
 
Giften 
Door de vele giften en prima opbrengst uit de Kringloopwinkel, zijn we in staat extra projecten te  
ondersteunen. Elk project ontvangt als kerstgedachte een extra bedrag met de bedoeling dit te delen 
met de armen. Ieder project heeft hiervoor een eigen uitwerking gemaakt.  
Verder zijn er bedragen geschonken aan:.  
-  Medicijnen Rudia en Leonardo Kasihi Madiun 
-  Microkrediet Kasihi Madiun 
-  Rijst ouderen Kasihi madiun 
- Gezondheid check ouderen Kasihi Madiun 
- Naschoolse opvangTanjung Priok (extra cursussen en naschoolse opvang) 
- Extra stoelen Tanjung Priok 
- Beamer Tanjung Priok 
- Melk consultatiebureaus Semarang 
- Ouderenhulp Semarang 
- Microkrediet Semarang 
- Kerstfeest Gondomono/Semarang 
- Armenhulp Gondomono/Semarang 
- Rijst Batulelling 
- Dorpsonderhoud project Batulelling 
- 3 keukens en waterleiding Batulelling 
- Studie arme studenten STT Diakonos 
- Toiletvoorziening, reparatie dak en een gedeelte voor klaslokalen STT Diakonos 
- Extra armenhulp Batu 
- Naschoolse opvang Batu 
- Huur auto Batu 
- Extra schooluniform alle adoptiekinderen Batu 
- 2 computers voor Batu 
- Medicijnen kliniek Baturetno 
- Armenhulp Baturetno 
- ondersteuning Jampritschool, Baturetno 
- Kerstgift voor alle projecten en kindertehuis Ibu Mary uit Ambarawa en blindenschool 
- Dagje uit voor alle gesponsorde kinderen in de projecten 
- Kinderhulp in Magelang, project van Chris en Ati Sukmawati 
- Medicijnen en zuurstoftank voor Ati Sukmawati 
- Stichting Kasihi (voedselhulp, armenhulp, schoolopleiding, operatie Yusuf, onkostenvergoeding en 

tegemoetkoming kosten Ismi), pilot Tanjung Priok en pilot Kanisius 
- Stichting Amurang, creaproject 
- Broeder Petrus in Jakarta (armenhulp) 
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- Stichting Sjaki-Tari-us (schoolspullen, gezondheidsprogramma) 
- Stichting Kolewa en Namaste (kinderen met een hazelip en andere te verhelpen aandoeningen) 
- Stichting Awas Kaki (scholenhulp en verzending trainingspakken voetbalvereniging Harkema en 

ballen naar voetbalschool van Ronald Lepez in Semarang) 
- Stichting Kashi Bunda (armenhulp op Timor) 
 
 
Sponsors 
De opbrengst van de rommelmarkt van Fryske Peallen is in 2017 voor een vierde deel bestemd voor 
Pikulan ten gunste van de pilot Tanjung Priok. In vele kerken werden collectes gehouden  met 
bestemming voor (een project van) Pikulan. Enkele scholen hebben als doel Pikulan gekozen. Aan de 
oproepen in de nieuwsbrief werd ruimschoots gehoor gegeven.  
 
(Pers)publicaties 
De Feanster en De Drachtster (meerdere malen) publiceren het ingestuurde verslag over de 
camperreis van Wytze en Joan v.d. Land. Het Kerkblad van de Protestantse kerk publiceert over 
Pikulan in het algemeen en specifiek over Usaha Mulia en samenwerking Sjaki-Tari-Us. In de Actief 
verscheen een artikel over Baturetno “Pikulan voor Indonesische kinderen”.  
  
Website en Facebook 
De website wordt regelmatig door het secretariaat ge-updated. In het verslagjaar is de website 
helemaal vernieuwd. De facebookpagina wordt goed bekeken.  
 
Dank 
Het bestuur beseft dat al het werk niet gedaan had kunnen worden zonder de zegen van de Heer en 
hoopt en bidt dat ook het volgende jaar de zegen mag voortduren zodat de arme mensen in Indonesië 
geholpen kunnen blijven worden en wij in staat zullen worden gesteld daar ons werk voor te 
verrichten. Dit werk wordt door alle medewerkers op geheel vrijwillige basis uitgevoerd.  
 

-.-.- 


