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Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrok-
kenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een tiental adoptie- en 
donatie-projecten in Indonesië.

Ondanks dat de corona besmettingen nu gelukkig minder worden, hebben de mensen in 
Indonesië nog steeds moeite om financieel rond te komen. Wij zijn als bestuur dan ook erg 
blij dat u ons geldelijk blijft steunen, want deze steun is helaas nog steeds hard nodig.  

Vanuit het bestuur

Omdat wij nog maar beperkt naar Indonesië
kunnen reizen zijn we blij dat Ismi (onze 
contactpersoon in Indonesië) de taak op 
zich heeft genomen om meer contact met 
de projectmanagers te onderhouden. In het 
afgelopen halfjaar is er weer veel gebeurd 
in onze projecten. Dit kunt u lezen in deze 
nieuwsbrief. 

Na enkele weken gesloten te zijn geweest, 
kon de Kringloopwinkel in januari gelukkig 
weer open. Daar zijn we zeer dankbaar voor 
want onze meeste financiële middelen 
komen toch hier vandaan! De promotors hier 
in Nederland hebben goede contacten met 
de projectmanagers in Indonesië en zoeken 
voor de adoptiekinderen nog meer adoptie-
ouders.

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Degene die belangstelling toonde 
en bijna 2 jaar heeft meegedraaid in het 

bestuur, heeft zich teruggetrokken en was 
van mening dat dit voor beide partijen de 
juiste beslissing was. Daarnaast zoeken  
Nico en Antje Smits opvolgers voor het  

Zo verkoopt de vader van Zefanja koffie en thee 
langs de weg. De moeder van Zefanja staat  
een straat verderop koekjes te bakken en te 
verkopen. De moeder van Alfan probeert 
langs de weg eten te verkopen, terwijl de vader 
verderop mondkapjes verkoopt. De ouders van 
Marita werken in een tuin om planten te stekken 
en daarna te verkopen. (zie foto’s). Een stekje 
van een roos wordt bijv. gestekt in een plastic 
zakje. Als de planten opkomen en bloeien, 
worden ze verkocht. Helpt u mee met uw gift om 
een beginkapitaal te kunnen verstrekken? 
Alvast heel hartelijk dank.: Terima kasih.

secretariaat. Na 24 jaar met heel veel plezier 
te hebben meegewerkt, lijkt het hen  
gezonder om nieuw bloed binnen het  
bestuur te hebben. Wie is bereid om het 
bestuursteam te versterken door een van 
deze vacatures te vervullen? Uiteraard geven 
we in een persoonlijk contact uitleg wat de 
functie verder inhoudt. We horen graag van u. 

Wij wensen u een gezegend en gezond  
zomerseizoen.

Opnieuw een eigen inkomen? 
Door corona hebben veel ouders van de gesponsorde kinderen in Batu hun baan verloren. Via 
extra giften, worden zij  op weg geholpen om weer een inkomen te genereren. 



Het begon met een bescheiden bijdrage 
in de studiekosten voor 4 arme studenten. 
Diakonos is ooit klein begonnen op gehuurde 
studielocaties. Als christelijke minderheid 
in het grootste moslimland ter wereld is het 
lastig om je dan staande te houden. Want  
huurbescherming is er niet, dus je huur-
contract kan zomaar worden opgezegd, als 
de locale moslimgemeenschap dat afdwingt 
(wat helaas ook al een keer is gebeurd). 

Een andere niet onbelangrijke reden is dat 
wanneer een opleiding niet beschikt over 
een locatie, die in eigendom is, dan krijgt 
je opleiding van de overheid ook nooit de 
hoogste (A) waardering. Zelfs als de opleiding 
wel aan de vereisten voor een A waardering 
voldoet. 

Pikulan wil zo weinig mogelijk investeren in 
stenen en zoveel mogelijk in mensen (oplei-
dingen etc.), maar heeft om bovengenoemde 
redenen toch in 2010 geld gedoneerd zodat 
er grond aangekocht kon worden voor de 
bouw van een nieuwe campus voor STT 
Diakonos.

In 2012 heb ik tijdens mijn vakantie samen 
met mijn broer de laatste gehuurde school-
locatie bezocht. Tijdens mijn vakantie in 
2013 heb ik voor de eerste keer de nieuwe 
bouwlocatie mogen bezoeken. Een nieuwe 

toegangsweg werd toen aangelegd en het 
bouwterrein werd uitgevlakt.

De deelnemers aan de Pikulanreis van 2014 
hebben opnieuw de bouwlocatie bezocht. 
De eerste werkzaamheden waren gestart. 
Scheidingsmuren/taluds werden gemetseld 
en de eerste gaten werden gegraven voor 
de toekomstige funderingspalen van het 
kantoorgebouw. Constant was de leiding 
van Diakonos bezig met fondsenwerving 
om de daadwerkelijke bouw van de campus 
mogelijk te maken.

Tijdens de Pikulanreis van 2016 waren de  
studenten net verhuisd naar de nieuwe  
locatie. De studentenverblijven waren zeer 
onder de maat en zo lek als een mandje. Na 

de reis heeft het bestuur van Pikulan direct 
besloten om de aanschaf van zinken golf-
platen voor het dak te financieren, zodat de 
studenten in ieder geval een droge slaap- en 
studieplek hadden tijdens de regentijd.

Via externe christelijke sponsors uit Jakarta 
konden in 2017 de slaapzalen voor de meisjes 
geopend worden en in 2018 de slaapzalen 
voor de jongens. Tijdens de Pikulanreis van 
2018 is de nieuwe locatie uiteraard ook weer 
bezocht.

In 2019 heb ik tijdens mijn vakantie in 
Indonesië een week in een gastenkamer in 
het slaapgebouw van de jongens gelogeerd. 
Een hele ervaring om het campusleven daar 
van zeer dichtbij mee te mogen maken. Een 
voorstel voor de bouw van een keuken annex 
eetzaal en noodzakelijke versterking en uit-
breiding van taluds heb ik toen meegenomen 
naar Nederland. Pikulan besloot om de  
financiering van dit voorstel mogelijk te 
maken. Begin 2020 zijn de taluds verstevigd 
en uitgebreid en is men begonnen met de 
bouw van de keuken annex eetzaal. 

Ondanks de coronamaatregelen kon gelukkig 
dan toch in maart 2021 het gebouw officieel 
worden geopend. Het gebouw heeft de toe-
passelijk naam “Ferbining” gekregen. “Ferbin-
ing” is het Friese woord voor verbinding, wat 
goed de verbinding tussen de Friese stichting 
Pikulan en Indonesië symboliseert.

De promotor vertelt: 
“De Ferbining (De Verbinding)”, STT Diakonos

Deze theologische hogeschool STT Dia-
konos is ooit gestart als een klein onderdeel 
van het project Mardikenya (een christelijke 
huishoudschool in Purwokerto opgericht in 
1931). Sinds 2020 is het als een zelfstandig 
project STT Diakonos, Banyumas bij Pikulan 
verder gegaan.



Gedurende de afgelopen 9 jaar heeft zuster 
Genoveva geweldig werk verricht samen met 
haar teamgenomen. Pikulan heeft gedurende 
die periode dankzij een grote gift van kerken 
uit Haarlem een ambulance kunnen ver-
strekken voor de kliniek (zie foto). Er werden 
vele kinderen uit arme gezinnen financieel 
geholpen om naar school te gaan. 

Wanneer ze niet in de kliniek aan het werk 
was, was Zuster Genoveva altijd op pad om 
de arme gezinnen te bezoeken. Zij genoot 
van al die sociale contacten en kon hiermee 
goed werk doen. 

Daarvoor heeft Pikulan op een gegeven 
moment een brommer geschonken zodat 
ze zich gemakkelijker kon verplaatsen in 
het uitgestrekte gebied. Die brommer kan 
zuster Pauline nu mooi gaan gebruiken, want 

Al sinds 2018 is er geen Pikulan reis langs de projecten geweest. Dit doordat zowel 
Nederland als Indonesië in lockdown zat en allerlei beperkingen vanwege de corona-
crisis van toepassing waren.  Op dit moment maken we voorzichtige plannen om eind 
van dit jaar of begin volgend jaar een bezoek te laten brengen door enkele van onze 
promotors/bestuursleden. Vermoedelijk zal dit iets anders gaan plaatsvinden dan we 
tot nu toe hebben gedaan. Maar een ieder die belangstelling heeft voor deze unieke 
Pikulanreis, is van harte welkom. Laat ons dit weten voor 10 juni a.s. Wilt u dan contact 
opnemen met Harry Folkerts:  henhfolkerts@live.nl ?

Inmiddels is mede door een omvangrijke gift 
van de Protestantse gemeente in Haarlem 
eind 2021 geld overgemaakt, zodat aanvul-
lende inrichting voor de bibliotheek aan-
geschaft kon worden. Daarnaast kon er extra 
keukenapparatuur en meubilair gekocht 
worden en kon de ruime eetzaal worden 
voorzien van deugdelijke tafels en stoelen.
Begonnen met het steunen van 4 studenten, 
worden er nu inmiddels 52 studenten onder-
steund met een bijdrage in de studiekosten. 
Daarnaast ontvangen 3 studenten een  
volledige studiebeurs voor de duur van de 
opleiding, mogelijk gemaakt door de  
Protestantse gemeente in Haarlem. 

Pikulan levert tevens een bijdrage in de  
kosten voor het eten van 60 studenten en 
draagt bij aan het betalen van de reiskosten 
van studenten uit de arme regio’s van  
Indonesië naar STT Diakonos, Banyumas op 
midden-Java.

Onze Heer blijft zijn werk zegenen, ook in 
Banyumas. De coronapandemie en nu de 
oorlog in Oekraïne geven maar weer eens 
aan dat de situatie in deze wereld in een 
oogwenk kan veranderen van redelijk stabiel 
tot volledig chaotisch. Hulp aan onze mede-
christenen in Indonesië en dan hier specifiek 
STT Diakonos blijft van groot belang. 
Iedere giftgever, via kerken of individueel, 
van harte bedankt namens al uw broers en 
zusters van STT Diakonos. Blijft u hen met ons 
steunen, zodat ook zij de hoop levend 
kunnen houden voor een gezonde en 
gezegende toekomst met de Heer? 

Pikulan promotor project STT Diakonos, 
Sjouke van der Meulen

Zuster Genoveva vertrekt, 
zuster Pauline komt
Negen jaar lang was zuster Genoveva ons aanspreekpunt in het project Baturetno. Zij had 
de taak overgenomen van zuster Tobia die hier tot haar pensioen onze projectmanager 
was. Dit project is een missiepost van de Katholieke Kerk en deze heeft zuster Genoveva nu 
een nieuwe opdracht gegeven in Lampung op het eiland Sumatra. 

zij neemt de rol over. Daar hebben we alle 
vertrouwen in. Zuster Pauline heeft veel er-
varing in diverse klinieken op Java en op het 
gebied van sociaal werk. Zuster Pauline is in 
de laatste periode van zuster Genoveva reeds 
goed ingewerkt en de communicatie met de 
promotor gaat goed (Engels).

Pikulan reis



We zoeken voortdurend sponsorouders die een kind voor hun rekening hebben. Zoals bijv. de 
kinderen op de foto. Wilt u deze helpen, dan horen wij graag van u. Dit mag rechtstreeks naar 
de promotor of via het secretariaat. De wetenschap dat een kind een sponsor in Nederland 
heeft die financieel om hem of haar geeft, maar ook via brieven persoonlijk betrokken wil zijn 
of voor hem of haar bidt, is voor het sponsorkind een belangrijke reden om hoop te ervaren. 
Ook is gebleken uit wetenschappelijke onderzoeken dat gesponsorde kinderen, ondersteund 
met een briefwisseling, grotere kansen hebben om voorgezet onderwijs af te maken en een 
studie af te ronden. Zij hebben bovendien meer kans op een betaalde baan. 

Wie wil een van deze 
kinderen sponsoren?

Franciscus Safawhidi is geboren op 30 januari 2013. Zijn vader 
verkoopt drinkwater en heeft een erg onzeker inkomen. De 
moeder is bij de kinderen thuis. Franciscus is rustig en bescheiden 
jongen en woont met 4 broers/zussen in een heel eenvoudige 
woning in omgeving Baturetno. Harry Folkerts, promotor, kan u 
meer over Franciscus vertellen. 

Gabriel Edward Ngahu uit Jakarta is geboren op 5 juni 2013. 
Hij gaat naar school en doet zijn best. Gabriel is stil en rustig van 
karakter. Het gezin bestaat uit vader en moeder en 5 kinderen. 
Vader is fabrieksarbeider met een minimaal inkomen. Moeder is 
zonder werk en heeft de zorg voor de kinderen. De familie woont 
in een eenvoudig huurhuis in de stad. Het zou zo fijn zijn dat u als 
financieel adoptieouder Gabriel gaat ondersteunen. De familie 
zal u daarvoor dankbaar zijn. Kees de Wit is de promotor van 
project Tanjung Priok.

Efa Het project Talang Kasih Banyumas op Midden-Java heeft 
nog een grote groep kinderen die geen eigen sponsor/adop-
tieouders heeft. Efa is één van deze kinderen. Efa is geboren op 
9 april 2013 en woont samen met haar moeder, grootmoeder 
en een jonger zusje. Een vader is niet meer in beeld. Efa en haar 
familie zijn moslim, maar zij gaat wel naar de christelijke lagere 
school SD Kristen Klampok. De grootmoeder is hoogbejaard en 
moeder Adni heeft alleen grote moeite om het hoofd boven wa-
ter te houden. Helpt u dit gezin, zodat Efa naar school kan blijven 
gaan? Sjouke v.d. Meulen is de promotor van dit project.

Novarieta
Novarieta is 13 jaar en woont in Semarang. Haar ouders wonen in 
een heel armoedig huisje. Haar vader heeft erg weinig inkomen. 
Novarieta en haar ouders zouden het erg fijn vinden wanneer 
iemand Novarieta sponsort.. Gerrit en Aagje Dijkstra zijn de  
promotors van het project Semarang. 

Per 1 januari 2022 hebben we 507 sponsorkinderen die ofwel een sponsorouder hebben 
ofwel met de opbrengsten van de kringloopwinkel door Pikulan worden gesteund.  Dit zijn 
er ruim 20 meer dan een jaar eerder. 

Tot nu toe was u gewend om bij de nieuws-
brief een acceptgiro te ontvangen. Wel zo 
gemakkelijk om deze in te vullen en te 
versturen naar uw bank of de gegevens te 
gebruiken bij uw e-bankieren.  Per 1 juni 2023 
gaat de acceptgiro verdwijnen. Wij hadden 
nog een kleine stapel op voorraad, die heb-
ben we gebruikt voor deze nieuwsbrief, maar 
enkele van u treffen hem al niet meer aan. 
U kunt uw (extra) gift heel gemakkelijk 
overmaken via e-bankieren. In een volgende 
nieuwsbrief proberen wij een QR code op 
te nemen, waardoor u met uw telefoon nog 
gemakkelijker uw gift kunt overmaken. 

• 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 
 bijgesloten acceptgirokaart in, anders 

komt het bedrag niet over. 

Oproepen

Een vriend van Pikulan had de  
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en 
nam afscheid van het bedrijf. Vanwege 
corona, kon er geen afscheidsfeest 
worden gehouden. Maar wel kreeg hij 
een budget tot zijn beschikking dat hij  
naar eigen inzicht mocht besteden. Dit 
bedrag heeft hij geschonken aan Pikulan 
en dat is voldoende om een kind in  
project Batu 3 jaar lang te laten studeren. 
Hoe mooi is dat! 

De acceptgiro 
verdwijnt

Een speciaal 
cadeau


