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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.

Wat is er toch veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief in mei.

Vanuit het bestuur

Roel Vriesema gaat het voor een half jaar 
doen en dan zal het bestuur samen met hem 
zien hoe we verder gaan. Bijzonder blij ben ik 
dat Roel het direct wilde overnemen. Ik wens 
hem wijsheid en sterkte toe om dit werk te 
doen.

Persoonlijk heb ik het werk voor Pikulan met 
veel plezier kunnen en mogen doen. Samen 
met Willy heb ik heel mooie en goede herin-
nering aan deze tijd. En vooral als je tijdens 
de bezoeken in Indonesië zag waar we het 

Bericht van Bouke Baron
Blij dat ik wat kan schrijven voor de nieuwsbrief van november 2020. Het was de bedoeling 
dat ik eind dit jaar, na 13 jaar voorzitter te zijn geweest, het stokje zou overdragen aan 
Roel Vriesema. We waren als bestuur hier allemaal blij mee. Door mijn acute hart 
problemen is alles echter in een stroomversnelling gekomen, en heb ik mijn functie per 
direct moeten neerleggen. 

allemaal voor doen, de blijde en dankbare 
kinderen en de dankbaarheid in de projecten 
dat maakte ons altijd heel stil. En het gaf ons 
de energie en de kracht om door te zetten. 

Wij, Willy en ik, zijn ontzettend dankbaar 
dat de operatie goed is geslaagd en dat ik 
mij elke dag beter voel. Inmiddels is het 
traject van revalideren begonnen en hopen 
en bidden we dat ik verder mag herstellen. 
Langs deze weg wil ik een ieder heel hartelijk 
dankzeggen voor al het medeleven wat wij 
mochten ervaren. Je wordt er heel stil van als 
je al de mails, uit de projecten leest, hoe er 
gebeden is, mee geleefd is, kaarten gestuurd, 
heel ontroerend. Ook hier in Nederland veel 
kaarten, mails, apps, telefoontjes, bloemen, 
en fruit. Allen heel hartelijk dank hier voor, 
het heeft ons geweldig goed gedaan.

Ik wil een ieder hartelijk bedanken voor al de 
samenwerking binnen Pikulan zonder uw 
aller hulp had ik dit werk nooit 13 jaar vol 
kunnen houden. Het bestuur heeft mij 

Veel wisselingen in het bestuur en promotors 
(zie verderop in deze nieuwsbrief ), winkel 
beperkt open door Corona, vergaderingen 
die niet door konden gaan of met veel minder 
mensen en op grote afstand, ontmoetingen 
met bestuur van Kolewa en Casey van ’t Hart 
van Sjaki-Tari-Us. “Oef!”

Een compliment voor alle medewerkers die 
het zo keurig voor elkaar hebben, zowel 

medewerkers kringloop, project-managers, 
promotors en ja, ook de bestuursleden. We 
blijven ons inzetten voor onze arme mede-
mens in Indonesië, die het zoveel zwaarder 
hebben dan wij hier in Nederland. 

Wanneer jullie deze brief lezen, is het jaar 
bijna voorbij. Daarom voor nu alvast: 
Natal yang diberkati dan Tahun baru yang 
bahagia

gevraagd om voorlopig als adviseur bij 
Pikulan betrokken te blijven en dat zal ik 
zeker doen. Ik hoop dat, als ik verder hersteld 
ben, we samen nog veel mogen betekenen 
voor onze broeders en zusters en de kinderen 
in Indonesië.

Hartelijke groet 
Bouke en Willy Baron

• 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! 

• Giften 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. 

• Alle gulle gevers waarvan wij geen naam 
en adres weten: heel hartelijk dank!

• 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 accept-
girokaart in, anders komt het bedrag niet 
over. 

Oproepen



Mijn naam is Roel Vriesema en bijna een jaar loop ik nu mee binnen het bestuur van 
Pikulan. Door het plotseling uitvallen van voorzitter Bouke Baron ga ik de komende tijd 
het voorzitterschap voorlopig op mij nemen. 

Even voorstellen

Ik ben gehuwd en woon in Surhuizum. De 
afgelopen 20 jaar was ik werkzaam bij Staats-
bosbeheer als boswachter en vorig jaar ben 
ik met pensioen gegaan. Nu is het pensioen 
niet helemaal een zwart gat, want ik ben best 
nog actief op verschillende terreinen. Maar 
een uitdaging erbij waarvan je nog veel kunt 
leren, kan voor een mens ook heel verfrissend 
zijn. 

Bewust noem ik het ‘voorlopig voorzitter-
schap’ want er bestond bij mij best twijfel 
omdat ik niet bekend was met de verschillen-
de projecten. Twijfel ook omdat het bestuur 
lang zit, veel informatie aanwezig is wat heel 
gewoon lijkt. Als nieuweling schrik je best 

van al die vreemde namen en de taalbarrière. 
Ik merk veel enthousiasme en dankbaarheid 
binnen het bestuur en promotors om dit werk 
te mogen doen en ook de dankbaarheid in 
Indonesië geeft inspiratie.

Wat zie ik als mijn uitdaging binnen Pikulan?
Ik probeer een positieve en creatieve 
bijdrage te brengen binnen het bestuur en 
zal mij de komende tijd meer verdiepen in de 
ondersteuning van projecten en hoe de 
financiën hieraan besteed worden. Ik voel dit 
als een grote verantwoordelijkheid vooral 
omdat deze gelden opgebracht worden door 
de inzet van vele vrijwilligers. Ook wil ik meer 
kennis opdoen van het werk van alle 

promotors en andere vrijwilligers. De indruk is 
dat zij allen heel veel nuttig werk doen en dit 
mag niet ondersneeuwen in de waan van de 
dag over allerlei zakelijke dingen. 

Ik hoop dat ik gezondheid en kracht mag 
ontvangen om de komende tijd een deel van 
het werk van Bouke over te nemen. Voorlopig 
laat ik het hierbij en ik hoop over een tijdje 
mijn ervaringen 
hier nog eens te 
kunnen delen.

Indonesië zit nog potdicht in een lockdown 
en vele mensen zijn ziek geworden. Heel 
mooi om te zien, voor ons vrienden van 
Pikulan, is dat wij vlak voor de Covid uitbraak 
een geweldig mooie nalatenschap kregen. 
Groot genoeg om enkele tweemaandelijkse 
betalingen te kunnen regelen. 

Covid-support
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat we elke twee maanden proberen om de 
projecten die Pikulan ondersteunt een extra gift te zenden. Dit om die gezinnen te helpen 
die dat nodig hebben in verband met verlies van werk door Covid-19.

Hieraan kunnen we zien dat het niet ons werk 
is maar het project van onze Here God. En wij 
mogen hieraan meehelpen. We ondersteunen 
zo’n 400 kinderen en daarnaast proberen we 
nog meer kinderen te helpen met stukjes 
schoolgeld omdat die ouders niet alles 
kunnen betalen. 

Ook eind december gaat het adoptiegeld in 
een halfjaarlijkse betaling uit en dan is het de 
bedoeling om het bedrag voor Corona-hulp 
mee te zenden. Dat wordt een hele opgave. 

Dit jaar kunnen we hierdoor helaas geen 
kerstgeld meezenden omdat we moeten 
zorgen zo lang mogelijk in staat te blijven 
onze vrienden in Indonesië te helpen, 
misschien zelfs zolang het Covid virus 
ronddwaalt. Dankzij de inkomsten van de 
Kringloopwinkel, die weliswaar nu lager 
zijn, mogen we dit nog biljven doen. Onze 
Heer Jezus spoort ons aan toen Hij zei: “Wat 
gij doet aan de minste van mijn broeders, 
doet gij aan mij”.  En zonder uw, meer dan 
noodzakelijke hulp, kunnen wij dat ook niet. 
Helpt u mee? Hierbij ziet u enkele foto’s van 
het uitdelen van de pakketten. 



Mijn naam is Kees de Wit. Sinds november 
ben ik promotor voor ons Pikulan project 
in Triwindu Solo. Hiermee volg ik Nettie 
Ramos op. 

Wij ondersteunen in Solo een 34 tal 
kinderen zodat zij een betere toekomst 
kunnen opbouwen. Ik ben met Pikulan in 
aanraking gekomen door de adoptie van 
een tweetal kinderen binnen onze diaco-
nie. Het enthousiasme van de vrijwilligers, 
zowel binnen de stichting als in onze kring-
loop winkel, heeft mij aangestoken om een 
steentje bij te dragen. Voor meer informatie 
en/of een presentatie over dit project: 
schroom niet om contact op te nemen. De 
kinderen hebben u nodig. 

Tel: 06-4135750 
E-mail: triwindu.in.solo@gmail.com

Nieuwe promotor 
voor project Triwindu

Niet dat ik nieuw ben binnen Pikulan. Ik draai 
al ruim 23 jaar mee in het bestuur. Eerst als 
penningmeester, later als lid van de financiële 
commissie. Ook bemoei ik me met het wel 
en wee binnen het bestuur en regel ik de 
verkoop van de Indonesische artikelen bij 
presentaties. Helaas zijn er nagenoeg geen 
presentaties meer. 

Enkele jaren draaide ik mee op de vrijdag-
middag in de oude Kringloopwinkel aan de 
Vierhuisterweg en een poosje geleden op de 
zaterdagmiddagen in de nieuwste Kringloop-
winkel.

En dan nu ook promotor. Lang geleden was ik 
dat ook van Usaha Mulia, dus Ibu Pilorobo en 
dochter Fiona zijn wel bekenden van mij. Het 

We vinden het fijn af en toe een brief of een 
kaartje van onze sponsorkinderen te ont-
vangen. Maar ook als dat niet zou gebeuren 
zouden we van harte onze steun geven. 
Hun dank maakt ons beschaamd, want we 
geven zonder dat het ons in onze dagelijkse 
bestedingen raakt. 

Het is zeer te waarderen dat het bestuur 
sponsorouders en andere belangstellenden 
in de gelegenheid stelt mee te gaan met, wat 
ik maar noem, een  “bestuursreis”. 

Eens in de 2 jaar bezoekt (een deel van) het 
bestuur alle projecten in Indonesië . Dit is 
deels om betrokkenheid te tonen en de 
contacten te verstevigen, deels om ter plekke 
te kijken of alles volgens afspraak verloopt. 

Nieuwe promotor voor project Usaha Mulia
Sinds mei van dit jaar ben ik promotor van Usaha Mulia. Daarmee heb ik de taak 
overgenomen van Sipke Scheepsma. 

Bertine Knol-van Vliet is nu promotor van project Batulelling en Tanjung Priok Warakas. 
Twee is toch wat te veel, zo ontdekte Bertine de laatste maanden na de geboorte van haar 
laatste kindje. Daarom zijn we op zoek naar iemand die het project Tanjung Priok Warakas 
(in Jakarta) van haar wil overnemen. Dit project loopt weer heel voorspoedig. Er is veelvul-
dig contact met projectmanager Suzana en voorzitter Lintje. Op dit moment worden 24 
kinderen gesponsord. 

Wie wil ons helpen?? Neem dan contact op met het secretariaat of rechtstreeks met 
Bertine (haar adresgegevens kunt u vinden op onze website). 

project draait al jarenlang mee. Vroeger, door 
de uitbraak van de Gunung Agung (1963 en 
1964), woonden er weeskinderen in bij het 
echtpaar Pilorobo. Tegenwoordig wonen 
kinderen bij hun ouders of grootouders of 
familieleden.  Ibu Pilorobo is erg muzikaal en 
leert de kinderen in het weekend of na school 
zingen en spelen op de anklung en kolintang. 

Er zijn nog steeds arme kinderen op Bali en 
de hulp is dan ook nog steeds hard nodig. 

Tenslotte kan ik nog vertellen dat mijn 
echtgenoot Arno jaarlijks het jaarverslag 
opstelt. Ja, je kunt wel zeggen dat ik met het 
Pikulan virus ben besmet.

Hinke de Vries

En nu zoeken we nog 1 nieuwe promotor

Angel, Bagas en Manda
Zo heten de kinderen die wij financieel geadopteerd hebben. Met € 20 per maand per kind 
helpen we de ouders zodat deze kinderen naar school kunnen. Misschien voor het 
moment minder spectaculair dan een voedselactie of een hulpactie bij een natuurramp 
maar door het structurele karakter wel een investering in de ontwikkeling van deze 
kinderen. Daarom, ook met de blik op de toekomst, zijn we erg blij dat een kleindochter 
van ons en haar vriend in onze voetsporen treden: zij hebben ook een kind financieel 
geadopteerd.

Wij konden het ons veroorloven een aantal 
keren mee te gaan en zo ook onze eigen 
sponsorkinderen en soms hun ouders te ont-
moeten. Een bijzondere ervaring die je wel 
enige tijd bijblijft. 

Vandaag, woensdag 4 november, wordt 
in veel kerken de Dankdag voor gewas en 
arbeid gevierd. We danken God voor Zijn 
zegeningen, groot of klein. Zegen moet je 
delen, in feite wordt deze vermenigvuldigd. 
Die grondhouding willen we hebben en 

vasthouden en daarnaar leven. 
Pikulan-werkers bedankt, dat jullie het ons 
mogelijk maken er aan bij te dragen dat wat 
wij zelf niet kunnen doen, toch gebeurt.
Riet en Roel Wemmenhove



Okta
Okta, nog maar net 9 jaar oud,
(25-10-2011) zit in de 3e klas van 
de Christelijke lagere school 
Klampok (op Midden Java, project 
Talang Kasih Banyumas). Hij 
woont samen met zijn ouders en 
een jonger zusje bij opa en oma in 
huis. De school ligt op ongeveer 
5 km afstand van hun huis en 
vooral in de regentijd is dit een 
grote afstand. Op kortere afstand 
liggen wel enkele nationale (dus 
islamitische) scholen. De ouders 
kiezen als vertegenwoordigers van 
de kleine Christelijke minderheid 
in de regio (3% protestant en 2% 
katholiek, 95% moslim) toch voor 
onderwijs aan deze Christelijke 
lagere school. Het inkomen van 
de ouders is niet vast en dekt vaak 
maar net de maandelijkse gezins-
uitgaven. 

De Christelijke minderheid komt, 
speciaal tijdens deze corona-
periode, helaas vaak niet in aan-
merking voor steunmaatregelen 
door de lokale (en dus islamitische) 
overheid.

Wie wil deze jongen en dit gezin 
een steuntje in de rug bieden? 
Promotor Sjouke v.d. Meulen

Zera
Zera 24-08-2010 komt uit Baturet-
no, haar ouders werken als oproep 
kracht in Jakarta. Zera woont bij 
haar grootouders en wordt door 
hun ook opgevoed. Hun huis is 
zeer bescheiden en van weinig 
meubilair voorzien. 
Promotor Harry Folkerts

Novita
Dit is Novita, Ze is 8 jaar en woont 
in Jakarta. Novita zit in de tweede 
klas van de basisschool.
Vader is werkloos en moeder werkt 
in de huishouding, maar door de 
Corona situatie kan moeder nu 
ook niet werken. Deze familie is erg 
arm. Ze hopen dat iemand Novita 
wil sponsoren zodat ze op school 
kan blijven. Promotor Bertine Knol

Yozabat
Zijn naam is Yozabat Sadyajaya 
Andriyanto en hij is 10 jaar oud. 
Hij heeft 1 broertje van 8 jaar oud. 
Sinds zijn geboorte heeft hij een 
oogafwijking en hij is autistisch. 
Zijn vader en moeder zijn arm en 
hebben geen geld om zijn school te 
betalen. Wilt u zijn adoptie ouder 
worden? Heeft u interesse neem 
dan contact op met: Kees de Wit. 

Hoe gaat het met de kringloopwinkel 
in coronatijd?
Onze hele samenleving is ontwricht door het coronavirus, scholen moeten soms noodgedwongen 
sluiten, sportmensen kunnen hun energie niet kwijt omdat het bedrijven van hun sport in groeps-
verband niet mag, de horeca heeft grote klappen gehad, musea, bioscopen, theaters dicht. En wij 
laveren tussen allerlei hindernissen door.

’s morgens brengen en ’s middags halen (kopen) 
van de goederen. Door het wegvallen van de 
koffietafels is de gezelligheid ook ietsje minder 
geworden. Het even onder het genot van een 
bakkie koffie of een kop thee bijpraten met je 
collega vrijwilligers is nu ook beperkt. Wel komt 
de ochtendploeg op gepaste afstand bij elkaar 
en zitten in wijde kring in de meubelhoek, maar 
de middagploeg moet door de aanwezigheid van 
klanten de koffie of thee op de werkplek nuttigen.

Op de foto Anne van Houten, nog nagenietend 
van zijn kopje cappuccino, (ja we hebben tegen-
woordig een automaat voor betere tijden) zittend 
in de meubelhoek. Iedereen kent Anne van de 
boeken, tijdschriften, platen, CD’s, DVD’s en kaarten, 
maar Anne werd vooral bekend als de eerste 
officiële voorzitter van de Stichting Kringloop 
Pikulan, deze functie bekleedde hij vanaf 1 januari 
2006 tot 1 november 2014. Als nieuwkomer ga ik 
nog vaak bij hem te rade. 

O ja, mocht u interesse hebben in de stoel waarop 
hij zit, helaas voor u, deze is inmiddels verkocht.

Arie Botter, voorzitter kringloopwinkel

In de nieuwsbrief van mei schreef ik een artikel met 
als titel Het wel en wee van de kringloopwinkel. 
Op 18 mei openden wij weer onze deuren na een 
sluiting van 9 weken. Wij als vrijwilligers waren er 
weer aan toe om onze klanten te mogen begroeten. 
Ook onze klanten waren blij dat ze weer konden 
“sneupe”, dat was te merken op de openingsdag:
op gepaste afstand van elkaar stonden zo’n vijftig 
mensen te wachten tot ze er in mochten. En tot op 
de dag van vandaag weten ze ons te vinden.

Het voldoen aan de 
coronamaatregelen 
kostte wel wat hoofd-
brekens. Een streng 
deurbeleid om te 
voorkomen dat er 
te veel mensen tegelijk 
in de winkel zijn, 
verplicht gebruik van 
een (schoongemaakt) 
mandje of winkelwagen, 
één richtingsverkeer 
in de winkel, sluiten 
van de koffie tafels 
en een wijziging in 
de openingstijden, 


