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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 kunnen er niet omheen, de covid perikelen hebben een duidelijk stempel gedrukt op 
onze samenleving. Gelukkig verschijnen er af en toe ook lichtpuntjes aan de horizon. Via de 
promotors geven de projectmanagers van de diverse projecten ons informatie en houden 
ons op de hoogte over de stand van zaken in hun project. Daardoor heeft Pikulan bij elk 
project die dit nodig had, hulp kunnen bieden in de vorm van voedselpakketten en of 
financiële steun voor de allerarmsten. 

Vanuit het bestuur

In Indonesië is de situatie over het algemeen 
zorgelijk.  Van onze projectmanagers en ook 
van andere organisaties, zoals Sjaki-Tari-Us  
en Kolewa, ontvangen we het bericht dat 
er veel werkloosheid is en de overheid hen 
nauwelijks ondersteunt. Geen werk, geen 
inkomen, geen sociale voorzieningen. Men 
leeft van hulp van anderen, verkoopt wat 
men heeft enz. 

De spontane actie van promotors om 
adoptieouders te verwerven, heeft een aantal 

nieuwe sponsors binnen gebracht, echter er 
zijn nog steeds adoptiekinderen  bij Pikulan 
die een adoptieouder zoeken. Misschien iets 
voor u? Zoek dan contact via het secretariaat. 
De adoptiekinderen zijn heel blij  
met hun adoptieouder en laten dit weten 
door een paar keer per jaar een kaartje of 
tekening te sturen.  

Hoewel door de coronacrisis het postverkeer 
moeilijk is, kan men nu ook digitaal commu-
niceren.  Een paar kinderen met heel goede 

schoolresultaten krijgen 
de kans, met financiële 
hulp van Pikulan, door te 
studeren voor een mooie 
carrière. 

De kringloopwinkel is 
‘s middags open voor 
verkoop. Hierdoor zijn er 
iets minder inkomsten 
dan voorheen. Boven-
dien is in augustus de 
winkel getroffen door 
wateroverlast en was 
de winkel daardoor een 
week gesloten. In deze 
nieuwsbrief leest u hier 
meer over. 

De complimenten voor 
alle medewerkers die 
geweldig hebben ge-
holpen deze tegenslag te 
beteugelen.  De opbreng-
sten van de winkel zorgen 

er nog steeds voor dat we ons kunnen blijven 
inzetten voor onze arme medemensen in 
Indonesië, samen met de overige giften.

We zijn heel dankbaar voor alle samenwer-
king met de promotors en alle medewerkers 
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. Ondanks eerdere ge-
noemde moeilijkheden mogen we terugzien 
op de zegeningen die we dit jaar in de vorm 
van giften en alle hulp mochten ontvangen. 

Een ieder die zich heeft ingezet op welke 
manier ook voor Pikulan:  HARTELIJK DANK 
HIERVOOR of in het Bahasa Indonesia TERIMA 
KASIH BANYAK.  Mocht u aan het einde van 
het jaar nog iets extra willen doen voor een 
project of een adoptie kind, wilt u dan bij het 
overmaken het project of naam en adoptie-
nummer vermelden?

Het bestuur van Pikulan wenst u allen een 
prettige maand december, gezegende  
Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 
2022 toe. Hari Natal Memberkati dan Selamat-
Tahun  Baru yang Sejahtera.



Toen ik (Gerrit) in 2008 met vroegpensioen 
ging, zijn we met een delegatie naar  
Indonesië geweest en we zagen dat het werk 
van Pikulan daar zeker nodig was. Wij deden 
via de kerk al wat in Roemenië en daar zagen 
we een gelijkenis in.  We hebben ons  
adoptiekind en familie bezocht en zagen dat 
er hulp geboden moest worden.

Vervolgens werd ons gevraagd of we het 
zagen zitten promotor te worden van een 
project, daar hebben we zonder aarzeling 
positief op gereageerd. We hoeven ons niet 
te vervelen... want bekendheid te brengen 
onder de omgeving is zeer belangrijk. Wat 
doen we zoal? Een stand op de kerstmarkt, 
flyeren tijdens de Abeltasman struuntocht, 
aardappels zoeken (met de hele Pikulanclub), 
flyeren bij ondernemers, zelfs als je met de 
camper op stap bent flyeren op de camper-
plekken, presentaties houden bij clubs, 
verenigingen en tijdens een eredienst, enz. 

Wij werken voor de kinderen in Indonesië die 
het veel slechter hebben dan wij, want als die 
niet naar school kunnen krijgen ze op den 
duur ook geen werk.  
   
Een paar presentaties in oktober dit jaar
• Winschoten: Christenvrouwen een 

groepje van 20 dames.                                                                                                                                         
 Ze hadden nog nooit van Pikulan gehoord. 

Totdat een vriendin van onze zus Annie 
een flyer van ons had ontvangen. Al snel 
ontvingen we een  uitnodiging voor een 
presentatie. Het was een mooie avond, de 
aanwezigen waren zeer geïnteresseerd. 
Diversen van hen zagen de gelijkheid in 
het werk dat de kerk doet in Roemenië. Ze 
vonden het geweldig hoe Pikulan werkt in 
Indonesië. In de pauze werden enkele pro-
ducten verkocht. Ze hebben documentatie 
mee gekregen om het door te geven aan 
anderen. Naast de verkochte producten 
mochten we ook nog eens een mooi be-

drag ontvangen. Daarvoor zeer veel dank. 
Wie weet is er iemand die geïnteresseerd 
is in een adoptiekind. Want daar gaan we 
voor.

• Kornhorn: Passage 16 vrouwen, een 
 enkeling had al een kind geadopteerd.
 Dichter bij de bron. Ze brengen geregeld 

iets naar de kringloopwinkel en winkelen 
er graag even. Maar dat Pikulan zoveel voor 
de kinderen in Indonesië doet, hadden 
ze niet in de gaten en dat waarderen ze 
ten zeerste. Een oudere vrouw wist dat 
Geert Folkerts de winkel op de plek van de 
Poiesz in Opende had en kon vertellen dat 
Geert jaren terug een presentatie bij hen 
had gehouden. Tijdens de pauze is er voor 
een mooi bedrag verkocht, daar bovenop 
kwam nog een mooie bijdrage. Dank 
daarvoor. Het was een geweldige middag. 
Misschien wordt er een kindje geadop-
teerd. Want dat is ons doel.

Een hartelijke groet van de promotors  
Aagje en Gerrit Dijkstra  

Zo maar een promotors echtpaar
Jaren geleden waren we bij Geert Folkerts in de winkel voor een meubelstuk. Geert zelf 
kwam ons tegemoet en vroeg niet: “Waar kan ik jullie mee helpen”, maar hij begon gelijk 
over de stichting Pikulan waar hij de eerste man van was. Wij kwamen op dat moment niet 
met een meubelstuk, maar met een adoptiekindje uit de winkel.

Deze kinderen zoeken sponsorouders
Franciscus Safawhidi
Franciscus Safawhidi  (oranje shirt) 
30-01-2013 uit Baturetno wil zo graag nieuwe 
adoptie ouders. Hij staat hier op de foto met 
familie en zuster Genovevadie onze contact-
persoon is. Vader probeert als zuiver 
waterverkoper aan de kost te komen, maar 
heeft een erg onzeker inkomen.Franciscus 
woont met 4 broertjes en zusjes in een 
eenvoudig huis van  steen, houten wand en 
cement vloer. Dit huis is eigendom van anderen.

Abraham LaiBehiti
Abraham LaiBehiti uit Jakarta
Bram is geboren op 15 december 2012. Hij 
gaat naar school maar heeft problemen om 
het tempo bij te houden. Hij is dyslextisch. 
Bram heeft een oudere broer en een jongere 
zus. Ze wonen in een eenvoudig huisje en 
vader probeert als kruier in de haven het 
gezin te onderhouden. Dit gaat erg moeilijk 
omdat vader hartproblemen heeft. Het zou 
zo fijn zijn voor Bram dat u als financieel 
adoptie ouder gaat ondersteunen. 

Riyana Febriyani
Riyana Febriyani is geboren op 22 februari 
2013. Zij gaat naar school en heeft daar veel 
plezier in. Riyanaheeft een oudere broer en 
zus die naar de high school gaan en waar 
moeder voor zorgt. Helaas is haar vader 
overleden en nu probeert grootvader haar 
te onderhouden. Grootvader doet dat als 
afvalverzamelaar en Riyana woont bij hem. 
Moeder woont in het dorp met de 2 oudere 
kinderen. Kunt u grootvader helpen door 
Riyana financieel te adopteren ?



De Corona pandemie begon in Indonesië in maart 2020. Door de onbekendheid werden 
velen besmet. Door te weinig kennis en te weinig mobiele telefoons, kwam de online 
scholing moeizaam op gang. Leraren vonden het moeilijk om digitaal onderwijs te geven. 

En in gezinnen waar drie kinderen naar 
school gaan, had men onvoldoende abonne-
ment of wifi.  Mensen verloren hun baan en 
daarmee hun inkomen. Vele ouders hebben 
onvoldoende opleiding om hun kinderen te 
helpen. Al deze problemen maakten dat het 
leven moeilijk was en nog steeds is.  Vanaf 
september 2020 verstrekte de regering stu-
denten een kleine vergoeding.  

Volgens de regering gaat het na 1,5 jaar nu 
iets beter met de Corona. 4.245.000 per-
sonen zijn besmet, 4.100.000 zijn hersteld 
en 143.000 personen stierven door Corona. 
In januari is men gestart met de vaccinatie. 
Op dit moment zijn 12.000.000 personen 
gevaccineerd met 1 prik, en 67.165.000 met 
2 prikken. De economische situatie verbetert 
heel langzaam, steeds meer mensen hebben 
weer werk en het toerisme komt langzaam 
op gang. 

Extra voedselverstrekkingen konden worden 
gerealiseerd van mei 2020 tot en met  

augustus 2021 dankzij Pikulan. In de 3  
projecten konden ongeveer 200 families 
worden geholpen hiermee. Hiervoor zijn zij 
erg dankbaar. Op dit moment probeert de 
regering de meest arme mensen te onder-
steunen met een donatie. 

Tien families in Bandungan ontvangen regel-
matig een voedselpakket van ongeveer € 10. 
Dit zijn mensen die oud of  ziek zijn, alleen 
leven of families die te weinig inkomen heb-
ben.  Verschillende manieren van screenen 
worden op dit moment gehanteerd. Dit is 
nodig om te bepalen welke ouders niet het 
(hele) schoolgeld kunnen betalen. Gewoonlijk 
bezoeken we de ouders thuis. Vanwege de 
Corona nodigden we de ouders met kinderen 
een voor een uit op school.  

Het totaal aantal gesponsorde kinderen in het 
afgelopen schooljaar is: Adiasa 166, Sahi-
tya 92 en Boen 92.  (note redactie: Voor alle 
duidelijkheid: Pikulan betaalt een aanvulling op 
het schoolgeld. Dit is gemiddeld € 8 per kind)

Updates door Ismi van Adiasa 
Wonogiri, Sahitya en het Boen 
project Bandugan

De vaccinatie voor kinderen van 12-17 jaar 
startte juli 2021. Dit zijn alle kinderen van de 
junior en senior high school. Zij ontvingen 
het vaccin Sinovac. Dit gebeurde in school. 
Nagenoeg alle kinderen hebben deze  
vaccinatie ontvangen. 

En toen startte weer de offline scholing. Dit 
gebeurde vanaf september en kan alleen 
onder strikte voorwaarden: 
• de scholen bevinden zich in een groene 

zone;
• de leerkrachten zijn volledig gevaccineerd;
• de kinderen >12 jaar zijn gevaccineerd
• gezondheidsprotocol wordt toegepast 

(mondmasker, handen wassen, voldoende 
afstand)

• de lessen duren maximaal 3 uur
• maximale capaciteit van de leerlingen is 

50%.
De leerkrachten en leerlingen zijn heel blij dat 
ze elkaar na zo’n lange tijd weer ontmoeten. 

Abram heeft zijn studie volbracht. 5 jaar lang 
heeft Pikulan hem financieel ondersteund. 
Abram schrijft: “Ik ben Abram SalaksaBinar, 
zoon van Surapto Erry Hastomo en wil Pikulan 
hartelijk bedankten voor de support van mijn 
studie financiën. Ik ben geslaagd en ga nu op 
zoek naar een baan. Moge God Pikulan altijd 
blijven zegenen. 

Gezondheidszorg is voor arme mensen  
moeilijk toegankelijk omdat ze de verzeke-
ring niet kunnen betalen. Soms helpen wij 
mensen die een doktersbehandeling nodig 
hebben. Dan zijn zij erg dankbaar dat ze 
hiervoor geen geld hoeven te lenen bij bijv. 
de buren of familie.



Stella komt uit een lepradorp op Sulawesi. 
In de begin jaren liep het contact via een 
zuster die de briefjes vertaalde van Stella en 
weer terug van de briefjes van ons. Af en toe 
een foto en weer terug. Dit ging wat met be-
helpen. Maar later toen ze op het voorgezet 
onderwijs zat, konden we in het Engels 
communiceren wat een stuk makkelijker was. 
Met verjaardagen stuurde ik meestal geld per 
envelop en hoopte je dat het aan kwam. 

Later konden we dat per bank regelen. Dat 
vonden we wel veel kosten. Bijv. Als je €100,- 
stortte, kostte dat €17,50 extra. Dus je kon 
beter een groot bedrag sturen dan een paar 
keer €25,-. Deze tijd vonden we al heel leuk 
omdat je persoonlijk contact had met elkaar. 
Naar mate de tijd verder ging en Facebook 
kwam, konden we elkaar iets meer van het 
dagelijks leven laten zien en dat doen we ook 
graag. Stella kon heel goed leren en  

Dhr. Folkerts kwam vragen of we haar wat 
langer wilden adopteren.

Natuurlijk wilden we dat. Stella is een heel 
mooi persoon geworden, een heel onafhan-
kelijke vrouw met een goede opleiding. Ze is 
37 jaar en getrouwd, heeft een dochtertje van 
3 jaar Kikamoya, een prachtig meisje. Haar 
man Adik is vaak van huis om op Java te wer-
ken en Stella is een ondernemende vrouw. 

Ze doet veel via het internet, koekjes maken 
en verkopen, kleding, fotoboeken verkopen. 
Zo mooi om te zien hoe ze zich ontwikkeld 
heeft. Ze heeft bewust gekozen om voor 
haar dochtertje thuis te zorgen. Voordat ze 
Kikamoya had, zat ze in de toeristenindustrie 
in een hotel samen met haar man. Ze is nu 
in Toraja bij haar familie en haar man komt 
geregeld weer thuis. Onze kinderen delen 
ook veel met Stella via Facebook over de 

Al 30 jaar adoptie ouders van Stella Florence Narranu
Wij hebben Stella financieel geadopteerd toen ze zo’n 6 à 8 jaar oud was. Dhr. Folkerts 
kwam bij ons welk kind we wilden hebben. Wij zeiden: “Degene die het het hardst nodig 
heeft”. 

leuke dingen van het leven, maar ook de 
vervelende dingen van het leven. 

Stella is voor ons een echt familielid geworden
na al die jaren; nu zo’n 30 jaar. Er wordt vaak 
even een bericht over en weer gestuurd als 
er iets naars gebeurt. Bijv. aardbevingen enz. 
Laatste keer over de wateroverlast in  
Nederland, dan komt er snel even een  
berichtje dat het daar ook binnengekomen  
is. Ze wil dan weten of we er ook veel  
problemen mee gehad hebben. Zo zie je dat 
ze ook geïnteresseerd is in het doen en laten 
van de mensen in Nederland. 

We genieten van deze berichtjes over en 
weer. Om te weten dat het goed gaat met 
haar en de familie. 

Wij hebben een heel fijn gevoel bij deze 
financiële adoptie. Het is meer dan dat. 
Ik denk dat het uitzonderlijk is, want met de 
andere kinderen hebben we dit niet. 

Carla en Willem Diertens + Kids. 

Bapak Hans Korda
Op dinsdag 12 oktober 2021 is overleden 
onze gepensioneerde reisgids “Oom” Hans 
Korda. In een brief uit december 2020 
mochten wij opmaken, dat hij door een 
ongeluk gedeeltelijk verlamd was geraakt, 
in een rolstoel was terecht gekomen en 
veel pijn leed. Hij hoopte dat God hem 
snel tot zich zou nemen.  Jaarlijks kregen 
wij nog een berichtje van hem rond de 
kersttijd. 

Oom Hans kon heel mooi vertellen van de 
Ramayana. Hindoestaanse mythologie, 
maar ook volksverhalen schuwde hij niet. 
Een Gids van het eerste uur voor ons  
Nederlanders. Zijn manier van optreden 
bracht veel warmte mee tussen de  
Nederlanders en de Indische bevolking in 
de projecten, zo bevestigde onze project-
manager in Semarang, Dr. Darmayanti. Hij 
wist de juiste vertalingen te regelen en 
bracht ons via zijn verhalen op plaatsen 
waar we nooit van hadden gedroomd. 
Oom Hans: selamatjalan. Wij hebben van u 
mogen genieten.

In memoriam
Ibu Mariana Rantesalu
Op zondag 17 oktober 2021 is op 86 
jarige leeftijd Ibu (mevrouw) Rantesalu 
overleden. Ibu Rantesalu stond aan de 
wieg van het lepradorp Batulelling op 
Sulawesi. Zij was begaan met het lot van 
de lepralijders en zij vond de mogelijkheid 
van  het bouwen van een lepradorp waar 
deze zieke mensen samen met hun familie 
konden wonen en werken. Zelfs een 
school en een kerk werden hier geplaatst. 
Tot 2009 was zij onze projectmanager, 
maar tot op hoge leeftijd bleef Ibu  
Rantesalu strijden voor haar geesteskindje 
het lepradorp. 

Bij onze reis van 2018 was zij zelfs aan-
wezig om mee te protesteren bij de classis 
van de gereformeerde kerk van Sulawesi. 
De kerk wilde op de plaats van het lepra-
dorp eigenlijk een universiteit neerzetten. 
Samen met de bewoners en de vrienden 
van Pikulan is dat plan van tafel geveegd. 
In mevrouw Rantesalu missen wij een 
bewogen christenmens, die veel heeft 
kunnen en willen doen voor ons project 
op Sulawesi, Batulelling.



Ook onze kringloopwinkel liep schade op, 
het water van De Dellen en van de Dominee 
Boekholtstraat  zocht zich een weg naar 
ruimte en vond die in onze winkel. Toen de 
voorzitter van de winkel zondagmorgen, na 
een waarschuwend telefoontje van de buur-
man, bij de winkel kwam, trof hij een blank 
staande vloer aan. 

De schade was enorm, het water heeft, te zien 
aan de afdrukken, minstens 10 centimeter 
hoog gestaan. Dozen met spullen die op de 
grond stonden waren doorweekt, inhoud 
onbruikbaar geworden. Meubels, vooral die 
van spaanplaat, stoffen banken, matrassen, 
gordijnen, zogen het water op en maakten ze 
onverkoopbaar. De vloerbedekking, tapijt-
tegels en laminaat, kon als verloren worden 
beschouwd

De inmiddels gealarmeerde brandweer was 
snel ter plaatse maar moest onverrichter zake 
weer vertrekken op weg naar andere plekken 

Wateroverlast in de kringloopwinkel
In de nacht van zaterdag 24 juli op zondag 25 juli brak er een onweer los boven  
Surhuisterveen hetgeen gepaard ging met hevige regenval. Straten stonden blank,  
riolering kon het overvloedige water niet verwerken. 

met wateroverlast. Omdat onder de winkel 
geen kelder of kruipruimte is, konden zij met 
hun dompelpompen niets uitrichten. 
Maar hartverwarmend was het dat buren 
ongevraagd klaar stonden met vloerwissers, 
emmers, dweilen, om het water buiten de 
deuren te krijgen. Inmiddels gealarmeerde 
vrijwilligers van Pikulan sloten zich daarbij 
aan, waterzuigers werden aangevoerd, nog 
meer vloerwissers en langzaam zakte het wa-
terpeil. Die groep is nog tot ver in de middag 
bezig geweest en ook de week erna. 

Alle onverkoopbaar geworden goederen, de 
volledige vloerbedekking, alles kon de con-
tainer in om afgevoerd te worden. Lucht- en 
vloerdrogers werden geplaatst, de ventilatie 
van de winkel draaide de hele week op volle 
toeren.  Er is die week heel wat afgebuffeld in 
de winkel om alles weer droog en schoon te 
krijgen. Met een kleine woordspeling kunnen 
we de helpende vrijwilligers wel de “water-
buffels van Pikulan” noemen. De waterbuffels 

worden o.a. in Indonesië gebruikt als trekdier 
voor de ploegen in de rijstvelden. Ziehier ook 
de combinatie Pikulan en Indonesië.

Op maandag 2 augustus ging de winkel 
alweer open, dankzij onze “waterbuffels”. 
Diep respect en wat een geluk dat Pikulan 
over zo’n gedreven groep vrijwilligers kan 
beschikken.  

Usaha Mulia (Bali) helpt kinderen uit arme families. We helpen met schoolgeld en vaar-
digheden (koken, bakken, handwerk, musiceren op de kolintan en angklung, dansen en 
samen aanbidden). 

Fiona Pilorobo vertelt over ons project Usaha Mulia

Elke zondag komen de kinderen samen in het 
project voor de activiteiten. Maar sinds de 
Corona pandemie komen de kinderen maar 
2x per maand langs om de basis benodigd-
heden en het schoolgeld op te halen. 

Usaha Mulia ontvangt sinds 1986 donaties 
van Pikulan. Honderden kinderen van arme 
families werden in staat gesteld een school-
opleiding te volgen. Daarmee werden de 
ouders goed geholpen. Enkele kinderen  
hadden de gelegenheid om een vervolg-
opleiding te doen (universiteit). Daarmee 
kregen zij een goede baan. Vele kinderen 
konden door de opleiding werken in hotels, 
restaurants, op school, bij de politie of begon-
nen een eigen bedrijf. 

Ons project werd gesteund door Pikulan  
toen de economie in stortte door Corona. We 
maakten voedselpakketten met suiker, thee, 

koffie, olie, eieren, noedels, vitamines enz. Dat 
hielp hen erg. Kinderen kunnen nog steeds 
studeren (online) en hun families overleven in 
deze moeilijke omstandigheden. De ouders 

proberen zoveel mogelijk zelf nieuwe zaken 
op te pakken zoals bijv. zelfgebakken cake 
verkopen of ze bieden online huishoudelijk 
werk aan of taxi vervoer per motor. 

We hopen dat het goede werk van Pikulan de 
arme families nog lang kan blijven steunen. 
Gods zegen voor allen. 



Voor hen is het moeilijk om via de bank te 
lenen i.v.m. de hoge eisen die zij stellen en 
de hoge rente die wordt gevraagd. Op deze 
manier krijgen deze, momenteel 40, onderne-
mers ook een kans om wat geld te verdienen. 
De hoogte van de leningen varieert van ca 0,5 

Het microkrediet van project Kasihi in Madiun
Om de krediet verlening langzaam op te bouwen is door Pikulan enkele jaren lang elk 
half jaar een bedrag van 1.000,- euro beschikbaar gesteld. Dit geld wordt uitgeleend aan 
mensen die een onderneming in de handel of industrie willen opstarten, vaak eenmans-
zaken of kleine bedrijfjes in bijv. verkoop etenswaren of schoon water, wasserij en recycling 
plastic.  

tot 20 miljoen roepia. ( 1 euro = 16000 roepia) 
De aflossing is afhankelijk van hoe succesvol 
de ondernemer is. Van de rente opbrengst 
van ca € 200 per maand worden ca 15 kin-
deren van arme ouders onderhouden, zodat 
zij naar school kunnen gaan, lesmateriaal en 

fatsoenlijke kleding kunnen kopen. Hoe bij-
zonder is dat ! Zo snijdt het mes aan 2 kanten. 
Door de corona is het momenteel moeilijk 
voor de ondernemers om aan hun verplicht-
ingen te voldoen. Vaak wordt de aflossing dan 
even stop gezet. 

Dankzij de opbrengst van de kringloopwinkel 
is dit microkrediet project met succes gere-
aliseerd. Rudia, de projectmanager, stuurt 
regelmatig de rapportages over het verloop 
van de kredieten. 

• 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 bank-
 nummer, naam en adres op de bijges-

loten acceptgirokaart in, anders komt het 
bedrag niet over. 

• Wanneer u gaat verhuizen, wilt u dan uw 
oude en nieuwe adres doorgeven aan het 
secretariaat?

OproepenErika, onze blinde student schrijft het volgende: 
“Lieve allemaal. In ben Erika Widiastuti en bedankt Pikulan voor de sponsoring van 
januari 2020 tot juni 2021. Ik heb nu mijn diploma van de DriaAdi school behaald. Ik 
hoop dat Pikulan mensen in nood kan blijven helpen. Gods zegen gewenst”.


