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

 
Secretarieel Jaarverslag 2021 
 
Algemeen 
Het bestuur is 6 keer in vergadering bijeen geweest: 
17 februari, 14 april, 15 juni,19 augustus, 6 oktober en 14 december. Een afvaardiging vanuit 
het bestuur heeft enkele keren overlegd met een afvaardiging van het kringloopbestuur. 
Tussendoor is er regelmatig contact met elkaar via de e-mail en telefoon. Ondanks de 
corona crisis is het toch gelukt om bijeen te komen (hetzij fysiek, hetzij digitaal). 
 
Lange termijn visie 
Het hoogste doel van Pikulan is financiële hulp te bieden aan de allerarmste medemens in 
Indonesië. Wij zijn ons ervan bewust dat wij een belangrijke 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. Wij bieden hulp op basis van 3 pijlers: gezondheid, educatie en 
economische vooruitgang. 
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 31-12-2021 
Bouke Baron, adviseur 
Roel Vriesema, voorzitter a.i. vanaf 1 oktober 2020 
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 
 
Gedurende dit verslagjaar is Roel Vriesema ad interim voorzitter gebleven in afwachting van 
zijn besluit om het voorzitterschap definitief over te nemen. De KvK is nog niet gewijzigd, 
daarin is Bouke Baron nog voorzitter.  
 
Pikulan heeft in 2021 een adressenbestand van ongeveer 820 vrienden, dit aantal is inclusief 
de adoptie-ouders. 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 een taak van Sjouke v.d. Meulen. Het vertaalwerk 
in en uit het Bahasa Indonesia wordt tot eind 2021 gedaan door Netty Ramos uit Drachten 
(project Baturetno).   
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. 
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Financiële commissie: 
In juli 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 31-12-2021 uit: 
Hielkje Folkerts 
Hinke de Vries 
Siebe Vlasma 
en Roel Vriesema. 
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 met het 
bestuur. De promotors lichten het budget toe dat elk half jaar naar de projecten wordt 
gestuurd en vragen van de projectmanagers financiële verantwoording. We streven ernaar 
om de financiële verantwoording op een uniforme manier te laten plaatsvinden. Een kleine 
commissie, bestaande uit Sander Smids, Harry Folkerts en Sjouke v.d. Meulen houdt zich 
hiermee bezig. 
 
De promotors zijn 4 keer in vergadering bijeen geweest nl. 10 februari, 7 april, 23 juni en 11 
oktober. De promotorvergadering wordt voorgezeten door Nico Smits. Antje Smits verzorgt 
de verslaglegging.  
Per 31 december 2021 is de stand van zaken als volgt: 
 
Project:      Promotor: 
Talang Kasih Banyumas en STTD Diakonos Sjouke v.d. Meulen 
Semarang      Gerrit en Aagje Dijkstra 
Baturetno       Harry Folkerts  
Triwindu en Tanjung Priok (vanaf half 2021) Kees de Wit 
Tanjung Priok (tot half 2021) en Batullelling  Bertine van Vliet 
Batu       Elzerd en Grietje Zijlstra 
Usuha Mulia       Hinke de Vries 
Kasihi Madiun    Fokke en Tietie Zijlstra  
Magelang    Nico en Antje Smits 
De promotors hebben overwegend goed en regelmatig contact met de projectmanagers. 
Ismi Purwati is onze coördinator voor alle projecten. Wanneer iets niet duidelijk is, kunnen 
we haar altijd inschakelen.  
 
 
Stichting Kringloopwinkel Pikulan 
De Stichting 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 2021 uit: Arie Botter 
(voorzitter), Tineke Lammers (secretaris), Gaele Dijkstra (kasbeheerder), Akke Oosterga en 
Janny Kooistra. 
De winkel is van grote betekenis in de omgeving van Surhuisterveen en wijde omgeving. 
Wegens de coronacrisis moet de winkel van januari tot 16 maart en daarna vanaf half 
december worden gesloten voor publiek. Gedurende de maanden dat de winkel open is, 
wordt eerst tijdelijk weer met een maximum aantal van 40 bezoekers gewerkt. De kortere 
openingsdagen bevallen goed en blijven voorlopig van kracht. Voor inbreng goederen kan 
men terecht op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur, de winkel is open dagelijks van 
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13.00 tot 17.00 uur. Door de sluitingen is er dit jaar iets minder omzet geweest. In de 
vorstperiode werden veel winterartikelen verkocht via de zgn. ‘bel en bestel’ methode.  
In de nacht van 24/25 juli is er zo’n hevig onweer met regen in Surhuisterveen, dat vele 
straten blank komen te staan. Het water stroomt de winkel binnen. Vele omwonenden en 
medewerkers helpen mee op het water weg te krijgen. Zij worden even ‘de waterbuffels van 
Pikulan’. Helaas gaan veel goederen verloren, zo ook de vloerbedekking. Al  na 1 week kan 
de winkel alweer open. Een oproep bij woninginrichters, leverde een flinke partij gratis 
nieuwe vloerbedekking op. Aan dit hele gebeuren is in de media veel aandacht besteed.  
 
Het aantal vrijwilligers is eind 2021 58 personen. Deze groep verricht uitstekend werk. Als 
iemand ziek is, ontvangt deze een fruitmand. Aan jubilea wordt aandacht geschonken.   
De netto opbrengst aan het eind van het jaar blijkt toch nog redelijk goed te zijn. Behalve 
vele sponsorkinderen waarvoor geen ouders zijn te vinden, worden uit de netto opbrengsten 
van de winkel de extra giften gefinancierd (zie kopje giften). De betjak is dit jaar uitgeleend 
aan de actie bij de Bernebrêge school in Surhuisterveen.  
 
We zijn dankbaar voor de grote inzet van al deze medewerkers die zorg dragen voor een 
prachtige bron van inkomsten voor Pikulan.  
 
Stand van zaken projecten  
In 2021 hebben we geen kerstactie gefinancierd. Wel is 6 keer aan alle of enkele projecten 
een extra gift overgemaakt om voedselpakketten te verstrekken aan de armste gezinnen 
(= Covid hulp). Dit gebeurde per 2 maanden; januari/februari, maart/april, mei/juni, 
juli/augustus, september/oktober en voor enkele projecten in december.  Ook in Indonesië 
zijn de economische en sociale gevolgen van de corona crisis voor de gewone mensen 
enorm. Velen verloren het werk en dus ook inkomen. De kinderen zijn dit hele jaar niet naar 
school geweest. Lesgeven gebeurde zoveel mogelijk via de mobieltjes, en dan was het maar 
de vraag of men genoeg bel tegoed had om contact te kunnen hebben. Hulp vanuit de 
regering is er niet of mondjesmaat. Christenen hebben het in het overwegende islamitische 
Indonesië extra moeilijk. 
Gelukkig kon Pikulan via de eigen projecten een groot aantal gezinnen financieel bijstaan in 
deze moeilijke tijd. 
 

• Tanjung Priok Warakas in Jakarta 
Sinds de zomer is Kees de Wit promotor. Hij heeft het overgenomen van Bertine van 
Vliet die 2 projecten onder haar hoede had en door omstandigheden graag 1 wilde 
afstoten. Door de corona situatie konden de kinderen een groot deel van het jaar niet 
naar school en moesten zij, voor zover mogelijk, online onderwijs volgen. 
Niet alle kinderen hadden de beschikking over moderne communicatie middelen en 
hebben daardoor een achterstand opgelopen. 
Het contact met de promotor, Suzana Wantania, de projectmanager, is meer dan 
goed te noemen. Regelmatig heeft de promotor via whats app en e-mail contact met 
haar. Momenteel zijn er 27 kinderen binnen dit project waarvan 5 nieuwe. 2 kinderen 
hebben vanwege geloof  overtuiging en/of leeftijd ons programma verlaten. 
Voor 6 kinderen zijn we nog op zoek voor financieel adoptie ouders. Helaas, door de 
corona situatie, waren er geen mogelijkheden om presentaties te geven. 
De doelstelling van de promotor is om in 2022 alle kinderen onder te brengen bij een 
financieel adoptie ouder. 
 

• Talang Kasih Banyumas in Purwokerto 
De corona hulp en problematiek speelt helaas ook in 2021 nog een overheersende 
rol in het dagelijkse leven. Er is veel armoede in geheel Indonesië.  
Vier extra kinderen zijn in de tweede helft van het jaar wegens wegvallen van 
inkomsten van de ouders door corona, in het adoptieproject opgenomen. 
De gift van Dijkstra-Kremer is met ingang 2021 overgenomen door Pikulan. 
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Wegens verhuizing of slechte schoolresultaten zijn er enkele adoptiekinderen 
vervangen door nieuwe adoptiekinderen.  
De meeste adoptiekinderen worden via 3 christelijke lagere scholen ondersteund. SD 
Klampok, SD Bina Harapan en SD K2 Purwokerto. Een klein aantal van de kinderen 
van deze scholen zit inmiddels op de middelbare school (SMP / SMA). 
De corona hulp is tot en met augustus aan de adoptiegezinnen en arme ouderen 
verstrekt. Vanaf september is voor 7 arme ouderen nog enkele keren een kleine 
coronabijdrage verstrekt. 
 

• STTD Diakonos 
Ook in dit eerste volledige kalenderjaar dat STT Diakonos een zelfstandig project 
voor Pikulan is geworden, speelt de impact van corona op het dagelijkse leven nog 
een grote rol. Het grootste deel van het jaar kon er geen fysiek onderwijs worden 
gevolgd. Gelukkig waren er zo en dan verruimingen van de maatregelen, zodat veel 
studenten konden starten met hun uitgestelde praktijkstages. 
Ook konden er weer 14 nieuwe studenten bij Diakonos worden ingeschreven. Vanuit 
Nias (3), Sumba (1), Sulawesi (2), Alor (2) en Kupang (2). Tevens 4 deeltijdstudenten 
uit de regio.  
 
Het door Pikulan gesponsorde keukengebouw en eetzaal is op 19 maart 2021 
officieel geopend. De naam is “Ferbining”, om de Fryske connectie tussen Pikulan en 
Indonesië weer te geven. Vanwege corona vonden de festiviteiten uiteraard in 
bescheiden vorm plaats. 
Gelukkig kon er door een gift van de diaconie van de Prot. gemeente  in Haarlem nog 
extra keukenmateriaal en zitmeubilair voor de eetzaal worden aangeschaft. Ook kon 
uit deze gift een bijdrage voor de bibliotheek worden gedoneerd. Tevens worden 
vanuit deze gift 3 studenten (2 theologie en 1 godsdienstonderwijs) volledig 
gesponsord voor hun gehele studieduur. 
Naast deze grote gift komen er gedurende het jaar vanuit meerdere kerken en privé-
personen giften binnen voor de hulp aan STT Diakonos. Iets om heel dankbaar voor 
te zijn.  
 
Van de door Pikulan gesponsorde studenten zijn er in oktober 12 afgestudeerd.  
Met ingang van het nieuwe studiejaar sponsort Pikulan nog steeds 52 studenten. Het 
gaat om 16 theologie studenten en 36 studenten godsdienstonderwijs. De 12 
afgestudeerden zijn vervangen door nieuwe studenten, waarvan een aantal in deeltijd 
studeert. 
Coronahulp is tot en met augustus verleend aan de arme studenten en behoeftige 
ouderen. Dit is daarna afgebouwd in de tweede helft van het jaar, toen er nog 10 zeer 
behoeftige ouderen en  10 studenten een kleine bijdrage hebben gekregen. 
 

• Yayasan Taman Sejahtera in Semarang 
Ondanks corona, gaat het werk in de kliniek door, zij het in mindere mate. Ditzelfde 
geldt voor de consultatiebureaus. Men probeert zoveel mogelijk de bezoeken thuis af 
te leggen. De adoptiekinderen krijgen nog steeds les via internet. Doordat de stroom 
regelmatig uitvalt gaat het niet zo vlot als hier. Er zijn onder de kinderen een aantal 
die corona hebben gehad, maar gelukkig ook alweer beter zijn. Er is verder goed 
contact tussen dr. Darmayanti en de promotors. Er komt een nieuwe opvolger die het 
beheer over de adoptiekinderen krijgt. 
 

• Kraamkliniek en Eerst Hulppost BKIA ‘Pancasila’ in Baturetno 
Het jaar 2021 is wederom een zeer bewogen jaar geweest wat mede veroorzaakt is 
door de wereldwijde Covid pandemie. Deze Covid pandemie heeft ook Baturetno 
getroffen en de gevolgen zijn hier nog vele malen erger dan in het bevoorrechte 
Nederland. 
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Enkele nader te noemen gevolgen zijn;  geen werk dus geen inkomen, kinderen gaan 
niet naar school en kunnen meestal online school lessen niet betalen of geen 
internet, ouders kunnen kinderen meestal niet helpen omdat zij hiervan geen kennis 
hebben, ook minder bezoek in de kliniek. 
In 2021 zijn  ook weer vele gezinnen diverse keren geholpen met het uitreiken van 
voedselpakketten. 
Zuster Genoveva heeft halfjaarlijkse financiële rapportages aangeleverd van alle 
ontvangen Covid bijdragen en ontvangen bijdragen Pikulan 2021.  
Zuster Genoveva heeft eind 2021 te kennen gegeven dat zij begin 2022 na 9 jaar 
trouwe dienst in Baturetno zal worden overplaatst naar Lampung Sumatra, Zuster 
Paulien (geen onbekende voor ons) zal haar werkzaamheden overnemen. De 
overdracht van werkzaamheden voor Pikulan zal met hulp van Ismi geruisloos 
verlopen. 
Totaal zijn er momenteel 80 adoptie kinderen en zijn er in 2021 4x nieuwe adoptie 
ouders bij gekomen. Zuster Genoveva bezoekt wel adoptie ouders voor zover 
mogelijk en deze zijn enorm dankbaar voor de geboden hulp, en ook de ouderen 
worden niet vergeten. 
CBS de Bernebrege uit Surhuisterveen was van plan om in 2021  de actie voor de 
Kanisius Jamprit nieuw leven in te blazen, maar dit is wederom in het water gevallen 
door de Covid. 
In 2021 is ook weer veelvuldig gebruik gemaakt van de ontvangen ambulance. Alle 
adoptie ouders in Nederland  hebben van zuster Genoveva een persoonlijke 
bedankbrief ontvangen. 
 

• De school Triwindu in Solo 
Ook in 2021 konden veel kinderen een groot deel van het jaar niet naar school en/of 
de naschoolse opvang. Wij hopen en bidden dat dit in 2022 weer geheel mogelijk is. 
De kinderen krijgen dan de kans om hun achterstanden weer in te lopen. 
Communicatie middelen om online lessen te volgen is namelijk niet voor ieder kind 
weggelegd. 
Kees de Wit (promotor) heeft goed contact met de projectmanager, Lidya Lauw, ter 
plaatse. Soms zijn er nog wat onduidelijkheden door de taal. Maar de schoondochter 
van Lidya spreekt goed Engels en dan lossen wij dit weer op. 
Momenteel zijn er 32 kinderen binnen dit programma waarvan 14 nog geen financieel 
adoptieouder hebben. Deze kinderen worden met de opbrengsten van de 
kringloopwinkel ondersteund. 1 kind is gaan studeren en deze studie wordt bekostigd 
door de adoptie ouders. 1 kind heeft het programma verlaten vanwege leeftijd. 
Door de publicatie in onze nieuwsbrief hebben 2 kinderen een adoptie ouder 
gekregen. 
Ook is hier de doelstelling van de promotor om in 2022 alle kinderen onder te 
brengen bij een financieel adoptie ouder 
 

• Lembaga Pendidikan Titian Bangun Diri (TBD) in Batu  
Nog steeds heeft het project ruim 100 sponsorkinderen. De contacten met de 
sponsorouders zijn prima. Alles gebeurt nu digitaal. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende 
filmpjes ter bemoediging toegestuurd waarop alle kinderen zijn te zien. Dit door 
Anneke, de dochter van mevr. Theedens. Door haar werk bij een christelijke omroep 
die ook de zending verzorgt in Indonesië,  heeft zij veel kennis op het gebied van 
maken en projecteren van filmpjes enz. De kaarten die half november 2020 werden 
verstuurd zijn pas rond augustus 2021 bij de  adoptieouders aangekomen. Het 
contact tussen promotors en plaatselijk bestuur is onverminderd goed, via Skype, 
whatsapp en per mail. In Indonesië zijn nog een kleine 40 kinderen die door 
Indonesische sponsors worden ondersteund. Dit loopt weliswaar nu iets terug; dat 
komt vooral doordat corona daar steeds meer slachtoffers brengt. Het motto is daar; 
geen werk, bijna geen eten.  Het plaatselijk bestuur probeerde met elkaar die 
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kinderen op te vangen. Maar veel kon nu niet doorgaan o.a bezoek aan huis en de 
naschoolse opvang, ook de verbetering in de arme wijken kon nog niet worden hervat 
het afgelopen jaar. Wel werd er dit jaar verschillende keren  een voedsel pakket uit 
gedeeld.(Deze mogelijkheid heeft de Stichting Pikulan hen gegeven en daarvoor zijn 
ze heel dankbaar). Ook waren er afgelopen jaar 6 lulus. (klaar met de studie). Helaas 
konden de  vrijkomende  adressen niet allemaal doorgaan met een nieuw 
adoptiekind. Maar het is fijn dat er 4 adoptie adressen zijn door gegaan met een 
nieuw kind te  ondersteunen. Ook zijn wij dankbaar dat er in het afgelopen jaar 16 
nieuwe adoptie adressen bij zijn gekomen. De laatste schilderijen die waren 
aangeboden zijn verkocht , en dit jaar mochten wij door verschillende donaties ruim  
€ 1500,00 ontvangen voor de B poule in ons project waaruit ook verschillende 
kinderen worden ondersteund.  Door samenwerking met RTV/NOF hebben wij ook dit 
jaar geprobeerd de Stichting Pikulan en daarmee het project Batu op de kaart te 
zetten. En dan waren er  weer de vele goederen die zijn aangeboden aan de 
kringloopwinkel. Tijdens de garage verkoop in juli  van het afgelopen jaar mochten wij 
de complete voorraad van een web winkel die was gestopt in ontvangst nemen. 
Datgene dat hiervan over was, is naar de kringloop winkel gebracht,  Ja, auto’s en 
aanhangwagens vol hebben wij binnen gekregen van o.a. adoptie ouders en ook van 
andere vrienden en bekenden. Ook het afgelopen jaar, ondanks de corona konden 
wij terugzien  op een jaar waarin de eenheid en hechting toenam en waardoor 2 
werelden dichter naar elkaar toe mochten groeien. En hierin zien wij Gods grote 
genade. 
 

• Lepradorp Batulelling bij Rantepao op Sulawesi 
De promotor heeft regelmatig contact met projectmanager Maria Bumbungan. De 
inwoners van het lepradorp ontvangen tweemaal per jaar een gift om rijst te kopen. 
Dit blijkt nog steeds nodig te zijn. Ook is de gift van 150 euro per half jaar erg welkom 
(dorpsonderhoud) Maria koopt daar shampoo en zeep en waspoeder van. “Dat is 
daar echt nodig”, aldus Maria.  
In oktober ontvangen we bericht over een ernstige brand in een nabijgelegen dorp 
waarbij 1 groot huis verloren is gegaan, in dit huis woonden meerdere families. In 
2017 heeft Pikulan nog aan dat dorp een kerstgift geschonken. Besloten wordt de 
herbouw te financieren. Dit is mede mogelijk door een prachtige gift van een kerk uit 
Haarlem. Er zijn 39 adoptiekinderen, waarvan 4 op naam van Pikulan. 
 

• Usaha Mulia op Bali  
2021 was voor de familie Pilorobo  een erg verdrietig jaar, omdat Wilson de broer van 
Fiona en een van de bestuursleden, op jonge leeftijd is overleden. 
Er zijn op dit moment 12 adoptiekinderen  waarvan 2 door Pikulan worden 
gesponseerd. Bali wordt erg getroffen door de corona . Dus Usaha Mulia is erg blij 
met de extra covid bijdrage dei Pikulan gedurende het hele jaar heeft kunnen 
verstrekken. De promotor heeft goede contacten met Fiona Pilorobo. 
 

• Kasihi in Madiun 
Kasihi betekent liefde, dat is wat wij delen met broeders en zusters die het zoveel 
minder hebben getroffen dan wij. Het echtpaar Daniel en Rudia runt het project, en zij 
doen dit heel goed en zorgvuldig. Rudia stuurt ons elke maand een overzicht van de 
microkredieten die zijn verstrekt aan plaatselijke ondernemers. Op dit moment is er 
ivm corona soms moeite om aan hun verplichtingen te voldoen, maar dit wordt 
opgelost door de aflossing even stop te zetten. Daarnaast betalen zij een lage rente. 
Er zijn geslaagde investeringen in bv hergebruik van plastic, verkopen van schoon 
drinkwater, kleine winkeltjes voor verkoop voedsel en reparatie werkzaamheden. Van 
de renteopbrengsten betalen zij ter plaatse de adoptiekosten van 16 kinderen. 
Daarnaast  zijn er 20 adoptieouders in Nederland die een kind hebben geadopteerd, 
en via de kringloopwinkel Pikulan worden nog 10 kinderen geholpen. Tot 12 jaar zijn 
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de kosten 16,- en daarna 20,- euro per maand. Wij ontvangen geregeld tekeningen, 
foto’s en briefjes die dan worden door gestuurd . Ook ontvangen wij geregeld 
informatie over de activiteiten rond kerst e.d , en het project voor ouderen die extra 
aandacht nodig hebben. Zij komen geregeld bij elkaar en worden dan gewogen en 
hun bloeddruk wordt opgemeten. Indien nodig krijgen ze vitaminen en ieder ontvangt 
5 kg rijst. Deze kosten worden onder meer betaald door de Molukse kerk Jemaat uit 
Zwolle. Wij zijn dankbaar dat wij als begeleider en promotor van dit project iets voor 
hun mogen betekenen. 
 

• Samenwerking met echtpaar Chris en Ati in Magelang  
Maandelijks ontvangen we prima rapporten en berichten van de projectmanagers 
Chris en Ati.  Het gaat goed met de gezondheid van Ati, ook al heeft ze regelmatig 
zuurstof nodig. De kosten daarvoor worden door Pikulan vergoed. Dit jaar verliet 1 
kind (van de 25)  het programma, daarvoor in de plaats is meteen een nieuw kind 
gekomen. De kinderen worden bekostigd vanuit de opbrengsten van de 
kringloopwinkel en hebben geen persoonlijke sponsor. Chris en Ati zijn als een vader 
en moeder voor deze kinderen. In de groep studenten van de Bible College in 
Magelang, die eveneens wordt ondersteund, is 1 student vervangen door een 
nieuwe. Daarmee is het totaal aantal weer op 25 studenten.  

 

• (Schoolgeld) projecten van Ismi Purwati 
Sinds 2016 ondersteunt Pikulan een aantal scholen waar de ouders van kinderen niet 
in staat zijn om het gehele schoolgeld te betalen.  Deze scholen bevinden zich in de 
omgeving van Wonogiri, Klaten, Cilincing (noord Jakarta), Ambarawa en Semarang. 
Het ingestelde screeningsteam,  onder leiding van Ismi Purwati, heeft rechtstreeks 
samenwerking met de leiding van de scholen. Dit vergemakkelijkt de communicatie. 
Het verschil met de andere projecten van Pikulan is dat er geen adoptie ouders zijn 
verbonden met de kinderen. Het screeningsteam heeft weinig contact met de ouders, 
dat gebeurt door de schoolleiding. Het benodigde bedrag per kind is verschillend. Dit 
hangt af van het benodigde schoolgeld en de bijdrage die de ouders zelf kunnen 
leveren. De benodigde aanvulling wordt bepaald door de screeners. 
Sinds 2020 heeft Pikulan bovenstaande schoolgeldprojecten toegeëigend onder de 
volgende namen: 

- Sahitya Cilincing 
- Adiasa Wonigiri/Klaten 
- Boenproject Bandugan 

o Lentara school 
o SMK Masehi Ambarawa 
o Dria Adi (blindenschool) 

Ismi stuurt regelmatig verslag van de het aantal gesponsorde kinderen. Ook wanneer 
overige benodigdheden nodig zijn, weet ze Pikulan te vinden.  

 
Reis naar de projecten 
In 2021 is er wegens de coronamaatregelen geen reis georganiseerd voor vrienden van 
Pikulan. Eerder is al gemerkt dat de belangstelling hiervoor sterk is afgenomen.  
 
Presentaties en promotie 
De promotors verzorgen overwegend zelf de presentaties. Hinke de Vries is de coördinator. 
In het verslagjaar hebben Gerrit en Aagje Dijkstra 2 presentaties gegeven, nl. aan de 
Christenvrouwen in Winschoten en aan Passage in Kornhorn. De presentaties zijn voor 
Pikulan erg belangrijk, want we moeten de bekendheid vooral verkrijgen door – mond tot 
mond – reclame. We zullen daarom proberen na de coronacrisis dit weer op te pakken.  
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Adoptiekinderen 
Per 31 december 2021 worden er 507 adoptiekinderen financieel geholpen. Van dit totaal 
zijn 206 kinderen voor rekening van Pikulan omdat er geen sponsors voor kunnen worden 
gevonden. De kosten hiervoor kunnen worden betaald uit de opbrengsten van de 
kringloopwinkel. 
Begin 2020 hebben de meeste promotors een grote wervingsactie gehouden om nieuwe 
sponsorouders te vinden. Dit is voor ongeveer14 kinderen gelukt. Kinderen vinden het 
prachtig wanneer ze persoonlijk bericht ontvangen van hun adoptie ouders. 
Wetenschappelijk is bewezen dat dergelijke kinderen beter presteren.  
Het komt regelmatig voor dat kinderen willen en kunnen doorstuderen. Dit betreft eind 2021 
77 jongeren.. Als de adoptieouders die extra kosten niet voor rekening kunnen nemen, 
neemt Pikulan in het uiterste geval deze over. Een eerdere afspraak luidt 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).  
Daarnaast ondersteunt Pikulan 77 theologie studenten nl. in Banyumas en Magelang 
Opvallend is dat kinderen steeds moeilijker werk kinnen vinden als ze geen vaktechnische 
kennis hebben. Studenten met een vakopleiding krijgen wel werk. Belangrijk is dat kinderen 
hiervoor gaan kiezen of in die richting worden gestuurd. Veelal kiezen ze zelf voor de 
algemene opleiding.  
 
 
Giften 
Door de vele giften en prima opbrengst uit de Kringloopwinkel, zijn we in staat extra 
projecten en externe organisaties te  ondersteunen. Hieronder de opsomming: 
 
- Laptop projectmanager Tanjung Priok Warakas 
- Studiegeld arme studenten STT Diakonos 
- Voeding studenten STT Diakonos 
- Reiskosten studenten STT Diakonos 
- Inventaris keuken, computer en boekenkasten STT Diakonos 
- Ruim 30 kinderen op 2 basisscholen Talang Kasih Banyumas  
- Melk consultatiebureaus Semarang 
- Ouderenhulp Semarang 
- Opleidingskosten studenten voor nagenoeg alle projecten 
- Armenhulp Gondomono/Semarang 
- Extra voedingshulp kleinkind en oma in Semarang 
- Medicijnen kliniek Baturetno 
- Armenhulp Baturetno 
- Ondersteuning Jampritschool, Baturetno 
- Naschoolse opvang Triwindu 
- Extra armenhulp Batu 
- Naschoolse opvang Batu 
- Huur auto Batu 
- Extra kinderhulp poule B in Batu 
- Extra schooluniform voor alle kinderen 
- Extra vitamines voor knokkelkoorts 
- Rijstvoorziening Batulelling 
- Dorpsonderhoud Batulelling 
- Rijstvoorziening ouderen Kasihi madiun 
- Gezondheidscheck ouderen Kasihi Madiun 
- Medische kosten projectmanager Magelang 
- Ondersteuning arme kinderen Magelang 
- Studiehulp theologiestudenten Bible College Magelang 
- Covid hulp alle projecten incl. externe organisaties 
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- Via Ismi: speciale melk voor Mohammad Risky, tegemoetkoming kosten Ismi, 
blindenschool, noodfonds, studiehulp voor scholen Tanjung Priok Cilincing en Adiasa 
Wonogiri Klaten 

- Stichting Sjaki-Tari-us (ondersteuning project en voedselhulp) 
- Stichting Kolewa (ondersteuning doven, operaties en voedselhulp) 
- Stichting Awas Kaki (voetbalmateriaal, cursuskosten trainers, ondersteuning student, 

evangelisatie aan vrouwen en voedselhulp). 
- Stichting Kasih Bunda (voedselhulp) 
 
Van de externe organisatie die een gift ontvingen, komt regelmatig rapportage binnen. Het 
bestuur van Sjaki-Tari-Us rapporteerde op 9 augustus mondeling aan enkele bestuursleden.  
 
Sponsors 
In vele kerken worden 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 
In 2021 publiceerden De Feanster en de Drachtster Courant over de wervingsactie van de 
sponsorkinderen.  
  
Website en Facebook 
De website wordt regelmatig door de beheerder ge-updated. Facebook wordt vooral gevuld 
door de projectmanagers in Indonesië. De kringloopwinkel heeft sinds enkele jaren een 
eigen goed werkende Facebookpagina. 
 
 
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.  
 

-.-.- 


