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Secretarieel Jaarverslag 2020
Algemeen
Het bestuur is 7 keer in vergadering bijeen geweest:
3 februari, 16 maart, 3 juni,19 augustus, 12 oktober, 27 oktober en 16 december. Het
dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretariaat) is 2 keer bijeen geweest: 5
maart met het Kringloopbestuur en 15 april. 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) zij het dat niet iedereen altijd aanwezig kon zijn.
Lange termijn visie
Het hoogste doel van Pikulan is, om zich te richten op de allerarmste medemens in
Indonesië. Wij zijn ons ervan bewust dat wij nagenoeg de enige 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 31-12-2020
Bouke Baron, voorzitter tot 1 oktober 2020, daarna 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
Wegens een ernstige operatie besluit Bouke in het verslagjaar zijn functie van voorzitter per
direct neer te leggen. Wij zijn dankbaar dat Bouke goed is hersteld en verbonden wil blijven
aan het bestuur als adviseur. Roel Vriesema is vooreerst voorzitter a.i. en besluit na een jaar
of hij deze functie definitief zal aanvaarden. Vooreerst is niets gewijzigd in de KvK.
Pikulan heeft in 2020 een adressenbestand van ongeveer 830 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 werd tot eind 2020 gedaan door ds. S. Runia uit Drachten
(project Baturetno). Helaas is dr. Runia in december na een kort ziekbed overleden.
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 juni 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 31-12-2020 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 zijn 2 keer in vergadering bijeen geweest nl. 29 januari en 20 oktober.
De promotorvergadering wordt voorgezeten door Nico Smits, Antje Smits verzorgt de
verslaglegging.
Per 31 december 2020 is de stand van zaken als volgt:
Project:
Promotor:
Tanjung Priok
Bertine van Vliet
Talang Kasih Banyumas
Sjouke v.d. Meulen
Semarang
Gerrit en Aagje Dijkstra
Baturetno
Harry Folkerts
Triwindu
Nettie Ramos tot eind oktober, daarna Kees de Wit
Batu
Elzerd en Grietje Zijlstra
Batullelling
Bertine van Vliet
Usuha Mulia
Sipke Scheepsma tot 1 mei, daarna 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 vertegenwoordiger 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 2020 uit: Arie Botter
(voorzitter), Tineke Lammers (secretaris), Gaele Dijkstra (kasbeheerder), Akke Oosterga en
Jannie Kooistra.
De winkel is van grote betekenis in de omgeving van Surhuisterveen en wijde omgeving.
Wegens de coronacrisis moet de winkel van 13 maart tot 18 mei daarna vanaf half december
worden gesloten voor publiek. Gedurende de zomermaanden wordt met een maximum
aantal bezoekers op kortere openingsdagen gewerkt. Voor inbreng goederen kan men
terecht op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur, de winkel is open dagelijks van 13.00
tot 17.00 uur. Door de sluitingen is er dit jaar minder omzet geweest. Enkele vrijwilligers
hebben in het verslagjaar afscheid genomen. Het aantal is eind 2020 58 personen. Deze
groep verricht goed werk. Als iemand ziek is, ontvangt deze een fruitmand. Aan jubilea wordt
aandacht geschonken.
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De Feanster publiceerde eind november een paginagroot artikel over de winkel met als titel
“Door Corona zijn we efficiënter gaan werken”.
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 niet verhuurd
geweest.
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 2020 hebben we geen kerstactie gefinancierd. Wel is 4 keer aan elk project een extra gift
overgemaakt om voedselpakketten te verstrekken aan de armste gezinnen (= Covid hulp).
Dit gebeurde per 2 maanden; mei/juni, juli/augustus, september/oktober en
november/december. Ook in Indonesië zijn de economische en sociale gevolgen van de
corona crisis voor de gewone mensen enorm. Velen het werk en dus ook inkomen. De
kinderen zijn vanaf maart niet meer 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
Na de hectiek van 2019, is het programma voor het project in rustiger vaarwater
gekomen. Er is een nieuw bestuur gevormd. Suzana Wantania is sinds februari 2020
de projectmanager. Zij was ook lid van het oude bestuur. Suzana was onder meer de
klokkenluider en heeft samen met het bestuur Tanjung Priok Cilincing orde op zaken
gesteld. Het nieuwe bestuur bestaat uit 7 personen waarvan Lientje Waladow de
voorzitter is.
Er zijn 24 adoptiekinderen waarvan 4 door Pikulan worden gesponsord. Voor dat
laatste aantal zoeken we voortdurende eigen sponsors.
Om het verschil duidelijk te maken met het andere project in Tanjung Priok (Cilincing)
hebben we de naam Warakas toegevoegd.

•

Talang Kasih Banyumas in Purwokerto
Door Corona is een gepland bezoek van de promotor aan Indonesië in juni 2020 niet
doorgegaan. Ook was een uitgesteld bezoek in oktober 2020 vanwege de
coronareisbeperkingen niet mogelijk.Het is bij het schrijven van dit jaarverslag ook
nog maar zeer de vraag of vakanties naar Indonesië in de loop van 2021 weer
mogelijk zullen worden. Laten we hopen en bidden dat er binnenkort voor iedereen
weer betere tijden aanbreken.
Het grootste deel van de werkzaamheden binnen het project blijft helaas nog steeds
op het bordje van Martha terecht komen. Dit ondanks het formeel aanwezig zijn van
een bestuur. Blijft een aandachtspunt!
Binnen het project zijn dit jaar geen adoptiekinderen gediplomeerd.
Via Whatsapp heeft de promotor nog regelmatig contact met diverse mensen in
Indonesië.Yosafat Nugraha Putra (voormalig adoptiekind Pikulan) werkt vanaf januari
2020 op een scheepswerf in Surabaya. Na zijn afstuderen in 2018 als maritiem
ingenieur, heeft hij nu dus gelukkig werk gevonden in zijn gewenste vakgebied.
Er zijn momenteel 5 adoptiekinderen boven de 12 jaar, die inmiddels naar de SMP
(eerste 3 jaar van het vervolgonderwijs) gaan. Twee kinderen van de SD Klampok
hebben nu adoptieouders. Vanaf augustus 2020 heeft Hana (02-151) nu
adoptieouders. Via de nieuwsbrief van november 2020 is er voor Okta (02-152)
ingaande januari 2021 ook een adoptiegezin gevonden.
Op de christelijke lagere school, SD Klampok zijn er 17 adoptiekinderen.
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De eveneens christelijke lagere school SD Bina Harapan heeft 11 kinderen in het
adoptieproject.
Verder zijn er op de lagere school SD Kristen 2 Purwokerto 15 kinderen die
gesponsord worden via een legaat.
Via Sri Udiningsih in Purbalingga worden 7 middelbare schoolkinderen gesponsord
via de bijdrage vanuit het legaat.
Binnen het project Talang Kasih Banyumas hebben dit jaar 51 behoeftige gezinnen
van adoptiekinderen coronahulp ontvangen.
•

STTD Diakonos
In de loop van 2020 is STT Diakonos een zelfstandig project geworden. Eerder ging
alle officiële correspondentie via het project Talang Kasih Banyumas. Mede om
Martha te ontlasten is besloten om dit project als een zelfstandig project te
behandelen.
Corona heeft ook hier een grote impact. Studeren op afstand is sinds maart 2020 de
norm. Iedereen probeert zo goed als mogelijk een invulling aan het dagelijkse leven
te geven. De normale dagelijkse en weekendactiviteiten zijn nog steeds niet mogelijk.
Stageperiodes kunnen met de huidige maatregelen ook niet doorgaan. Studieschema's moeten daarom noodgedwongen verschoven worden. De
afstudeerscripties zijn naar voren gehaald.
Begin 2020 zijn er in het lopende studiejaar 2019-2020 nog 11 studenten bijgekomen.
Drie van Sumba, twee van Kupang (Timor), drie van Nias (Noord Sumatra), 1 student
van Kalimantan, 1 afkomstig van Papua en 1 van de Molukken.
Gelukkig konden ondanks corona er toch weer 18 nieuwe studenten in augustus met
het nieuwe studiejaar 2020-2021 beginnen. Een groot deel hiervan kon mede dankzij
een bijdrage van Pikulan (en andere giftgevers) aan het reisfonds, de benodigde
reiskosten vergoed krijgen. Alleen dankzij deze bijdrage konden zij de reis
bekostigen. Alle nieuwe studenten moesten eerst 2 weken op de campus in
quarantaine.
In maart is men begonnen met de versteviging van de taluds. En is tevens de oude
keuken naar een tijdelijke locatie verhuisd, zodat met de bouw van de nieuwe keuken
gestart kan worden.
De constructie van de taluds is eind mei voltooid. De werkzaamheden aan de keuken
en eetzaal zijn grotendeels in de loop van 2020 uitgevoerd. De laatste afwerking
heeft in 2021 plaatsgevonden. De officiële opening is op 19 maart 2021 gevierd.
Helaas kon er vanwege coronamaatregelen maar een bescheiden openingsfeest
gehouden worden.
Zes door Pikulan gesponsorde studenten zijn in oktober 2020 afgestudeerd.
Pikulan steunt vanaf de tweede helft van 2020 nu 52 arme studenten (met een
studiebeurs) en er wordt een bijdrage geleverd in de voedingskosten van 60
campusstudenten.
De coronahulp via Diakonos is verstrekt aan 38 studenten en 40 arme ouderen.

•

Yayasan Taman Sejahtera in Semarang
Ondanks corona, gaat het werk in de kliniek, zij het in mindere mate, door. Ditzelfde
geldt voor de consultatiebureaus. Men probeert zoveel mogelijk de bezoeken thuis af
te leggen. Er is een prima contact tussen dr. Darmayanti en de promotors.

•

Kraamkliniek en Eerst Hulppost BKIA ‘Pancasila’ in Baturetno
Het jaar 2020 is een zeer bewogen jaar wat mede veroorzaakt is door de wereld
wijde Covid pandemie. Deze Covid pandemie heeft ook Baturetno getroffen en de
gevolgen zijn hier nog vele malen erger dan in het bevoorrechte Nederland.
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 hebben
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geen internet, ouders kunnen kinderen meestal niet helpen omdat zij hiervan geen
kennis hebben en tenslotte ook minder bezoek in de kliniek.
In 2020 zijn 42 gezinnen 4 x 2 maandelijks met voedsel pakketten geholpen. Zuster
Genoveva heeft financiële rapportage geleverd van alle ontvangen Covid bijdragen
en ontvangen bijdrage Pikulan 2019.
Totaal zijn er momenteel 81 adoptie kinderen en zijn er in 2020 2x 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.
In 2020 is ook weer veelvuldig gebruik gemaakt van de ontvangen ambulance. Alle
adoptie ouders in Nederland hebben van zuster Genoveva een persoonlijke
bedankbrief ontvangen.
Op 8 december 2020 is ds. Runia overleden die wij veel dank verschuldigd zijn voor
het jarenlang vertalen van de brieven uit Baturetno.
•

De school Triwindu in Solo
Wegens Corona, gingen de kinderen vanaf maart niet meer naar school. Ook vonden
de naschoolse activiteiten niet meer plaats. Lidyia onderhoudt goed contact met de
sponsorkinderen. De rapportages worden op tijd verstuurd. Een punt van zorg is het
aantal sponsor ouders. Op dit moment worden van de 36 kinderen er 16 financieel
door Pikulan ondersteund. 1 kind heeft de lijftijd van 18 jaar bereikt en in 2020 zijn er
3 nieuwe kinderen bijgekomen.
De nieuwe promotor, Kees de Wit, sinds oktober 2020, heeft het contact met Lydia
voortvarend opgepakt. Zij hebben nu ook via whatsapp regelmatig contact, waardoor
snel kan worden geschakeld. Ook gaat hij, na de Covid periode, actief sponsor
ouders werven. Op dit moment is het geven van presentaties aan kerken, scholen,
verenigingen e.d. helaas niet mogelijk.

•

Lembaga Pendidikan Titian Bangun Diri (TBD) in Batu
Nog steeds heeft het project een 100 tal sponsorkinderen via Pikulan. 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.
Dankzij 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. Helaas zijn de kaarten die half november
verstuurd zijn naar de adoptieouders tot nu toe niet aangekomen. Het contact tussen
promotors en plaatselijk bestuur is onverminderd goed, via Skype, whatsapp en per
mail. In Indonesië zijn nog rond de 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 probeert met elkaar die kinderen op te vangen.
Maar veel kan nu niet doorgaan o.a bezoek aan huis en de naschoolse opvang, maar
ook de verbetering in de arme wijken in de buurt. Wel probeert het bestuur iedere
maand een voedselpakket uit te delen (Deze mogelijkheid heeft de Stichting Pikulan
hen gegeven en daarvoor zijn ze heel dankbaar). Ook waren er afgelopen jaar 12
lulus. Helaas konden de vrijkomende adressen niet allemaal doorgaan met een
nieuw adoptiekind. Maar gelukkig dat er zich 3 nieuw adoptie adressen hebben
gemeld. Ook zijn wij dankbaar voor de schilderijen die de promotors kregen van een
bevriende kunstenares voor de verkoop, dit heeft ruim € 450,00 opgebracht voor het
project. Door samenwerking met RTVNOF hebben de promotors geprobeerd de
Stichting Pikulan en daarmee het project Batu weer even op de kaart te zetten. En
dan nog de vele goederen. Ja, auto’s en aanhangwagens vol hebben de promotors
binnen gekregen van o.a. adoptie ouders en vervolgens naar de kringloopwinkel
gebracht. Wij mogen ondanks de corona terugzien op een jaar waarin de eenheid en
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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 er 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
Vanaf mei is Hinke de Vries weer promotor van dit project. Zij was dit eerder al eens
en is daarom voor mw. Pilorobo, de projectmanager, geen onbekende. Het contact
verloopt voornamelijk via dochter Fiona. In het jaar zijn weinig veranderingen
doorgevoerd. Er zijn op dit moment 17 sponsorkinderen waarvan 2 kinderen door
Pikulan gefinancierd.

• Kasihi in Madiun
Het project Kasihi Madiun staat onder leiding van het predikanten echtpaar Daniel en
zijn echtgenote Rudia. Elke maand ontvangen de promotors een overzicht van de
uitstaande microkredieten. Dankzij deze kredieten zijn er al diverse voorbeelden van
geslaagde investeringen in bijv. hergebruik van plastic, verkopen van schoon water,
iets wat het milieu en de volksgezondheid ook ten goede komt. Daarnaast nog vele
bedrijfjes in verkoop van voedsel , reparatiewerkzaamheden etc. De rente die zij
ontvangen gebruiken ze om 16 kinderen mee te laten doen aan het adoptie
programma. Ook mailt men veel informatie over de activiteiten die er plaatsvinden,
incl. foto’s en toelichting. Via de post sturen zij tekeningen en briefjes e.d die dan
worden doorgestuurd naar de adoptieouders. Er zijn afgelopen jaar enige mutaties
geweest omdat kinderen uit het adoptie programma zijn gehaald. Vaak om reden dat
de ouders meer zijn gaan verdienen en zelf in het onderhoud van hun kinderen
kunnen voorzien, of dat ze gaan verhuizen omdat ze daar werk kunnen vinden. Ook
jammer genoeg omdat ouders hun afspraken niet nakomen. Na een gesprek moet
soms de conclusie worden getrokken dat het niet meer verantwoord is om hun kind in
het programma te houden. Ook voor ca 30 ouderen is er extra aandacht, zij worden
gewogen en hun bloeddruk wordt gemeten. Indien nodig krijgen zij vitaminen en ieder
ontvangt 5 kg rijst. De kosten van het rijst verstrekken worden al jaren lang
ondersteund door de Molukse kerk Jemaat uit Zwolle. Met kerst is er speciale
aandacht voor mensen buiten het project. Via de kringlooploop winkel van Pikulan
worden 14 en de adoptieouders uit Nederland worden 16 kinderen gesponsord. De
promotors zijn dankbaar dat zij zich voor dit project mogen inzetten.
•

Samenwerking met echtpaar Chris en Ati in Magelang
Maandelijks ontvangen we prima rapporten en berichten van de projectmanager
Chris en Ati. Zij verrichten geweldig werk. Het verschil met de andere
Pikulanprojecten is dat aan de kinderen die worden gesteund geen sponsorouders uit
Nederland zijn verbonden. Elk kind krijgt hetzelfde bedrag via de ouders uitgekeerd,
zodoende komt dit bedrag (€ 20) het hele gezin ten goede. Ook de theologische
school wordt gesponsord met 10 studenten. Ati was even ernstig ziek. Door
bemiddeling van Ismi en met een kostenvergoeding van Pikulan kon zij met succes
worden geopereerd.
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(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
team, 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.
Dit jaar is definitief afscheid genomen van St. Kasihi. Pikulan heeft alleen nog rechtstreeks
contact met Ismi. Vanuit deze stichting heeft Pikulan de volgende schoolgeldprojecten
toegeëigend:
- Sahitya Cilincing
- Adiasa Wonigiri/Klaten
- Boenproject Bandugan
o Lentara school
o SMK Masehi Ambarawa
o Dria Adi (blindenschool)
Reis naar de projecten
In 2020 is er geen reis georganiseerd voor vrienden van Pikulan. In de eerste plaats omdat
er te weinig belangstelling was en daarna vanwege het reisverbod wegens corona.
Presentaties en promotie
De promotors verzorgen overwegend zelf de presentaties. Hinke de Vries is de coördinator.
In het verslagjaar zijn wegens corona helaas geen presentaties gegeven. 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. Enkele promotors hebben voor 18 april een informatiebijeenkomst voorbereid voor
alle adoptie ouders. Wegens corona kon deze niet doorgaan, ook niet voor de tweede
geplande datum in oktober

Adoptiekinderen
Per 31 december 2020 worden er 504 adoptiekinderen financieel geholpen. Daarmee is het
aantal gestegen met 35 kinderen. Van dit totaal zijn 208 kinderen voor rekening van Pikulan
omdat er geen sponsors voor kunnen worden gevonden en/of omdat we in de gezegende
omstandigheid verkeren dat Pikulan dit (nog steeds) kan opbrengen wegens de prima
opbrengsten van de kringloopwinkel. Het komt regelmatig voor dat kinderen willen en kunnen
doorstuderen. Dit betreft eind 2020 74 jongeren.. Als de adoptieouders die extra kosten niet
voor rekening kunnen nemen, neemt Pikulan deze over. Een eerder 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 43? 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:
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- Gift St. Veteranen voor Tanjung Priok Warakas
- Studiegeld arme studenten STT Diakonos
- Voeding studenten STT Diakonos
- Laatste deel verbetering keuken, eetzaal, opslagruimte en talud STT Diakonos
- Ruim 30 kinderen op 2 basisscholen Talang Kasih Banyumas
- Melk consultatiebureaus Semarang
- Ouderenhulp Semarang
- Extra opleidingskosten studenten
- Armenhulp Gondomono/Semarang
- Laptop voor kliniek Renosari
- Laptop voor student
- Geluidsinstallatie Gondomo/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
- Aanschaf kinderbijbels en boeken bibliotheek in Batu
- Extra schooluniform
- Extra vitamines voor knokkelkoorts
- Rijstvoorziening Batulelling
- Dorpsonderhoud Batulelling
- Herstel woning wegens brand dorp naast Batulelling
- Microkrediet Kasihi Madiun
- Rijstvoorziening ouderen Kasihi madiun
- Gezondheidscheck ouderen Kasihi Madiun
- Aanschaf motor voor het project Kasihi Madiun
- Medische kosten projectmanager Magelang
- Studiehulp theologiestudenten Magelang
- Covid hulp alle projecten incl. externe organisaties
- Via Ismi huur schoolbus Danan, onkostenvergoeding en tegemoetkoming kosten Ismi,
blindenschool, ouderenzorg via broeder Petrus in Jakarta, computers SMK Masehi en SMK
Kanisius Wonogiri en Danan, noodfonds, studiehulp voor scholen Tanjung Priok Cilincing
en Adiasa Wonogiri Klaten
- Broeder Petrus in Jakarta (armenhulp)
- Stichting Sjaki-Tari-us (ondersteuning project en voedselhulp)
- Stichting Kolewa (ondersteuning doven en voedselhulp)
- Stichting Awas Kaki (voetbalmateriaal, cursuskosten trainers, ondersteuning student,
evangelisatie aan vrouwen en voedselhulp).
- Stichting Kasih Bunda.
Van de externe organisatie die een gift ontvingen, komt regelmatig rapportage binnen. Het
bestuur van Awas Kaki rapporteerde op 8 januari mondeling aan enkele bestuursleden.
Sjaki-Tari-Us deed dit op 20 januari en Kolewa bracht op 15 september een bezoek aan het
bestuur.
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.
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(Pers)publicaties
In 2020 publiceert De Feanster een paginagroot artikel over de Kringloopwinkel.
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.
-.-.-
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