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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.
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Vanuit het bestuur
De afgelopen periode was de wereld nog in de greep van corona wat beperkingen
opleverde in het bestuurswerk. Dankzij het gebruik van digitale vergadervormen waren we
in staat om contact met elkaar te onderhouden. Ook de winkel was voor een groot gedeelte
gesloten, wat betekende geen inkomsten. Dankzij spontane inzet werd de mogelijkheid
van verkoop op afspraak uitgevonden.
Promotors starten spontaan een actie om
adoptieouders te werven en zeker niet zonder
succes. Echt complimenten voor beide initiatieven. Veranderingen in het normale patroon
en de angst voor het virus maakten het werk
lastig. Als we dit vergelijken met de situatie in
Indonesië dan mogen we ook dankbaar zijn
voor alles wat hier veel beter is.
De berichten uit Indonesië die via de contactpersonen binnen komen zijn ronduit zorgelijk.
Werkloosheid en armoede is er op grote
schaal. Inkomsten vervallen door corona.
Gelukkig werden door diverse organisaties

voedselpakketten uitgedeeld aan bewoners
om de hoogste nood iets te lenigen. Ook
vanuit Pikulan konden we het afgelopen
halfjaar aan deze voedselpakketten bijdragen
uit onze reservemiddelen. Dank ook aan alle
adoptieouders die bleven ondersteunen om
de kinderen de nodige kansen te geven.
Voor het komend half jaar hopen we op
rooskleuriger tijden waarbij de winkel weer
voor de nodige inkomsten kan zorgen om zo
nieuwe zaken op te pakken. Wij wensen ieder
een gezond en gezegend zomerseizoen toe.
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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!
• 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 acceptgirokaart in, anders komt het
bedrag niet over.

Overstroming in Semarang, februari 2021
Verschillende delen van Indonesië zijn vatbaar voor natuurrampen. In de eerste twee
maanden van 2021 hebben zich verschillende hydrologische rampen voorgedaan
op de eilanden Sumatra, Java, Kalimantan
en Sulawesi.
De Indonesische regering beweerde dat
plotselinge overstromingen die de wijk Kota
Lama (oude stad) in Semarang en verschillende andere gebieden overspoelden, werden
veroorzaakt door extreme regenval en
getijdenoverstromingen. “Uit de neerslaggegevens blijkt dat het gecategoriseerd wordt
als ‘extreem’. Op basis van de hydrologische
analyse is de regenval een herhalingsinterval
van 50 jaar”, zei minister van Openbare Werken en Huisvesting Basoeki Hadimoeljono.
Bij het verwijderen van het stilstaande water
werden drie waterpompen gebruikt om het
overstromingswater in de Semarang-rivier te
pompen.

In Semarang, een week geleden, was er een
grote vloed, water komt de huizen binnen
dus moeten ze naar een andere plek. Eén
familie van de adoptiekinderen waarvan de
grootvader stierf aan covid 19 en hij was de
man die voor de kleinkinderen en het hele
gezin zorgde, moest geïsoleerd worden.

Dokter Darmayanti vertelde ons: “Ik zal de
situatie van de mensen in het bijzonder de
adoptiekinderen en hun gezin rapporteren.

Bijna 10 gezinnen kunnen niet werken in de
informele sector omdat de stad is afgesloten.
Met de overstroming kregen de gezinnen te

kampen met een dubbele slechte situatie.
De stad is lock down, iedereen moet thuis
blijven. Het water heeft een hoogte van meer
dan 50 cm. De gezinnen worden met rubberen schepen die door de overheid worden
gegeven, verplaatst”.
We zijn dankbaar dat we met de tweemaandelijkse gift voor voedselpakketten ook
deze gezinnen iets konden helpen.

Moeder Theedens uit project Batu schrijft:
Sinds april 2020 leven we in Indonesië nog steeds in angst vanwege het Covid 19 virus.
Mensen zuchten, omdat ze geen baan hebben. Verkopers kunnen niet verder verkopen
omdat ze geen geld hebben om nieuwe grondstof te kopen.
Wij die in God geloven zijn ervan overtuigd
dat de Here zijn schepsels niet zal verlaten
en niet laat lijden (psalm 34: 9 en 10). Wat wij
kunnen doen om hen te helpen is niet veel.
Wij brengen ze in gebed dat zij dichter bij

God komen en wijzen hen erop dat zij volgens het gezondheidsprotocol moeten leven.
Prijs God dat Hij zijn liefdesdeuren opendoet
langs Stichting Pikulan. Er komt extra hulp
om gezinnen met adoptiekinderen te helpen.
Ieder gezin kan van mei 2020 tot en met juni
2021 elke maand een voedselpakket krijgen.
Elke maand is er grote dankbaarheid van het
gezin. We zien tranen en dankbaarheid voor
Gods liefde en hulp via Stichting Pikulan en
het kinderproject TBD. De voedselpakketten
zijn Gods antwoord op hun verwarring in
deze slechte conditie. God heeft hen ook lief
en zal hen niet verlaten. Het bestuur van het
kinderproject TBD wil bestuur, promotors en
alle adoptie ouders hartelijk bedanken voor
de samenwerking, de attentie en de hulp die
wij voor het gezin mogen ontvangen. God
zegene u allen in uw bediening, werk en
huishouding”

Bericht vanuit
Batulelling Sulawesi
Van Maria, voormalig adoptiekind en nu projectmanager voor de Stichting Pikulan in
Batulelling kregen we de volgende vraag voorgelegd.
“In een naburig dorpje is een grote brand
geweest, en hierdoor is één grote familie van
13 personen dakloos geworden. Deze familie
woont nu onder een groot zeil en wanden
van pallets die op de zijkant zijn gezet. Deze
familie is dubbelhard getroffen, geen huis
en het Corona virus. Dit betekent daar geen
werk, geen inkomen”. Door een onverwachte
donatie van de Gezamenlijke diaconieën
Protestante Gemeente Haarlem is het voor

Pikulan mogelijk om deze mensen weer een
goed onderdak te bieden. Op dit moment
zijn ze bezig om een nieuw huis voor deze
mensen te bouwen!
Op de foto’s ziet u de voortgang. Stichting
Pikulan is dankbaar om dit voor onze medemens te kunnen realiseren.

In memoriam
Wilson Pilorobo
Op 20 februari jl. overleed Wilson in
het hospitaal van Makassar als gevolg
van hartfalen en nierstoornis. Twee
dagen daarna is hij begraven op Bali.
Fiona schrijft: “We’ve been ettempted
on Wilson’s recovery, but God has a
better plan for him and all of us” Wilson
is de zoon van onze projectleider mw.
Pilorobo van het project Usaha Mulia
op Bali. Hij is een van de bestuursleden,
samen met o.a. zijn zus Fiona.
Wilson laat een vrouw en een zoon na.
Hij was nog maar 45 jaar. Wij hebben
hem leren kennen als een goedlachse
enthousiaste jongeman met een groot
hart voor kinderen die hulp nodig
hebben. Tijdens het jubileum in 2009,
was hij namens zijn moeder in
Nederland, samen met vele andere
projectmanagers.
Wij wensen de familie veel sterkte en
Gods troost.
Op de foto hieronder doet Wilson mee
aan de modeshow.

Actie voor meer sponsorouders
Zoals u bekend, worden vele kinderen door Pikulan gesponsord via zgn. financiële adoptieouders. Op dit moment zijn dat er 280 kinderen. Daar zijn we erg dankbaar voor. De
kinderen vinden het geweldig om persoonlijke brieven te ontvangen. Wij vragen van hen
om 2 keer per jaar minimaal een brief of tekening te maken voor de sponsorouders.
De financiële hulp, maar ook vooral het
contact met die sponsorouders maakt dat zij
gestimuleerd worden hun uiterste best op
school te doen. Wetenschappelijk onderzoek
heeft bewezen dat dergelijke kinderen beter
presteren.
Maar, er zijn nog ruim100 kinderen op de
zgn. wachtlijst. Die kinderen worden wel al
door Pikulan gefinancierd, vanuit de netto
opbrengsten van onze Kringloopwinkel, maar
aan die kinderen zijn geen sponsorouders
verbonden. En dat zouden we heel graag
willen veranderen. Niet in de laatste plaats
omdat we door het laatste jaar vanwege de
noodzakelijke winkelsluiting veel minder
opbrengsten hebben gekregen, maar ook om
een persoonlijk contact toe te wijzen.

Onze promotors hebben een actie op touw
gezet om nieuwe sponsorouders te vinden.
Talloze adressen van met name verenigingen
zijn via de mail aangeschreven en twee
regionale kranten in Friesland hebben een
persbericht gepubliceerd. Hierop hebben we
al een kleine respons ontvangen.

Aan alle lezers van deze nieuwsbrief vragen
wij: wilt u ook (nog) een kind sponsoren? Of
uw familie vragen dit te doen?

Zo kon de promotor van Batu al de gesponsorde kinderen van Mevrouw Jean uit Jakarta
opnieuw onderbrengen. Mevrouw Jean is aan
Covid overleden en sponsorde 4 kinderen
vanuit het kinderprogramma TBD. (Op zich is
het heel bijzonder dat er ook kinderen door
Indonesische ouders worden gesponsord).
In Indonesië wil men het zoveel mogelijk
geheim houden wanneer iemand Covid heeft
omdat men het aanvoelt als schande.

Iedereen bij
Pikulan verdient
een lintje

Wie wilt u sponsoren?

Theresia
Theresia is geboren op 24
oktober 2010. De vader van
Theresia is overleden en de
moeder is verkoopster op
straat, wat nu vanwege de
corona niet mogelijk is. Het
zou voor haar heel fijn zijn
als er een adoptie ouder is
die haar wil ondersteunen
zodat zij naar school kan
blijven gaan. Zij heeft 1
oudere zus en ze wonen
in een heel erg armoedige
woning in Semarang.

TBD heeft via een goede kennis van de familie
het bericht ontvangen. We zijn blij dat de
kinderen nu in Nederland een adoptie ouder
hebben gevonden.

Samuel
Samuel 7 jaar oud. Hij
woont in Jakarta. Zijn
ouders zijn overleden. Hij
woont nu bij zijn oma.
Voor oma is het financieel
moeilijk om het schoolgeld
te betalen

Chiko
Chiko Adrian Pratama,
geboren 4 november 2010,
woont met jonger broertje
en ouders in Baturetno in
een eenvoudig huurhuis met
heel sober meubilair. Zijn
vader is fokker van meervallen en moeder zorgt voor
het huishouden.
Dit jonge gezin heeft het erg
moeilijk ook door onregelmatig inkomen.

De kosten per maand zijn € 16 tot 12 jaar en
€ 20 voor een kind tot en met 18 jaar.

Maar voor de Gaele en Froukje Dijkstra was
die er in het echt. Zij waren erg verbaasd
en overrompeld door de koninklijke onderscheiding die de burgemeester hen kwam
overhandigen.
De lijst van hun beider vrijwilligersactiviteiten
is lang. Voor al die activiteiten geldt: “Het is
een gedeelde inspanning”, zo benadrukken
ze. Vrijwilligerswerk is teamwork. Elk mens
heeft talenten en als je die allemaal bij elkaar
zet, kun je samen veel bereiken. Voor al het
werk dat Gaele voor Pikulan verricht, zijn we
dankbaar en we feliciteren hem en Froukje
hartelijk met de benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

