nieuwsbrief juni 2019

Op naar het nieuwe schooljaar

Het schooljaar 2018-2019 is op Kalimantan afgesloten. Het nieuwe
schooljaar gaat al bijna starten. Alweer met een nieuwe kleuterschool erbij: Kota Palem Indonesia 4 in Pulang Pisau. In deze
nieuwsbrief kijken we terug naar het afgelopen schooljaar en blikken we vooruit naar het nieuwe. Er staat weer heel wat te gebeuren.
We laten ons steeds weer verrassen door de mogelijkheden die onze God en Vader steeds weer geeft. We genieten ervan met nieuwe
mensen in contact te komen en met mensen die we al kennen weer
een stap verder te zetten. Geniet maar mee.

Vier kleuterscholen

Tot vorig jaar hadden we twee kleuterscholen in Pulang Pisau onder
onze hoede. Het gaat goed met die beide scholen. Het aantal kinderen is stabiel. De groei zit hem vooral in het steeds vaker oppakken van nieuwe initiatieven door de juffen. Het schoolreisje dit voorjaar van KPI1 is daar een mooi voorbeeld van. De juffen zijn zelf ook
steeds op internet op zoek naar mooi innovatief lesmateriaal. De
boekenpakketten worden daardoor minder gebruikt. Een goede stap
voorwaarts en ook nog eens een kostenbesparing.
schoolreisje van Kota Palem Indonesia 1

maaltijd op school

Alle eer is voor u, Heer.
Alle eer is voor u, Heer.
Niet voor ons, maar voor u alleen,
want u bent trouw en goed.
De Heer denkt aan ons,
hij geeft ons geluk en vrede.
Hij geeft geluk en vrede aan al zijn
dienaren, van klein tot groot.
Wij, wij zullen de Heer danken,
nu en altijd.
uit Psalm 115

De Palmstad — Kota Palem

Kota Palem Indonesia 3 in Tangkiling bij Palangkaraya heeft het eerste jaar achter de rug. Het gaat daar prima. Het gebouw is goed
bruikbaar. Alleen het toilethuisje moet nog verder afgewerkt worden.
Ongeveer twintig kinderen hebben in het eerste jaar van KPI3 al veel
geleerd en ze genieten volop van alles.
De ouders van deze school zijn erg betrokken bij alles. Dat blijkt onder andere uit de moestuin die ze naast de school hebben aangelegd. Echt een schoolvoorbeeld, want de andere scholen pikken dit
soort ideeën op en gaan er ook mee aan de slag.
Een tegenslag is dat juf Selly in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een complexe beenbreuk. We hopen en bidden dat deze
enthousiaste vrouw binnenkort weer volop aan het werk kan met
‘haar’ kinderen.

het schoolreisje van KPI1

Kota Palem Indonesia 3 volop in bedrijf

eerste oogst van de moestuin van KPI3

de oogst binnenhalen
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KPI2 aan de slag met de tuin

De vierde kleuterschool start binnenkort. Die komt net als de eerste
twee in Pulang Pisau, maar wel een eind van de andere vandaan. Zo
bereiken we weer nieuwe mensen. Alles is zo’n beetje klaar voor de
start. Er zijn een paar enthousiaste juffen en er is een klaslokaal
aangelegd bij de kerk van Yuli. De tafeltjes en stoeltjes zijn geschonken door de stichting Charis.
Yuli heeft in het voorjaar een training van twee maanden bij Charis
in Malang op Java gevolgd. De kennis die ze daar heeft opgedaan
gaat ze niet alleen bij KPI4 inzetten, maar deelt ze ook met de andere kleuterscholen. Een afgevaardigde van Charis heeft in mei Pulang
Pisau bezocht en advies gegeven over de inrichting van de klaslokalen en over de schoolactiviteiten.
Voor alle vier de kleuterscholen zorgt De Palmstad voor het onderhoud van het gebouw en voor uniformen, en we maken elke maand
een bijdrage voor de juffen over. Een ander deel van hun salaris ontvangen ze van de overheid. Voor KPI3 en 4 geldt dat laatste nog
niet. Ze moeten eerst twee jaar draaien om ze officieel in te kunnen
schrijven.
Yuli op training bij Charis in Malang

training en praktijkles door meneer Indra
tijdens het bezoek van Charis aan Kota
Palem Indonesia 4 in Pulang Pisau

impressie van de bouw van het
schoollokaal van
Kota Palem Indonesia 4

de tafeltjes en stoeltjes van KPI4
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Bestuurswijzigingen

In Nederland is Fanny Oei in het bestuur van De Palmstad opgenomen. Fanny gaat deze zomer meteen een kijkje nemen op Kalimantan. Herlina zal haar dan voorstellen aan de mensen in Pulang
Pisau en Tangkiling.
bewegingsonderwijs bij KPI2

In Indonesië wordt gewerkt aan een bestuurswijziging die een verjonging teweeg zal brengen. Na het overlijden van Christine heeft
haar zoon Scandy de rol van penningmeester op zich genomen.
Verder werken Yuli en Fonda steeds actiever mee met verschillende activiteiten en projecten en nemen Berti en haar man Sirait veel
taken in Tangkiling op zich. Samen met hen wordt gekeken wat
hun rol in Kota Palem Indonesia kan worden.
Met de betrokkenheid van de
nieuwe mensen verschuift het
zwaartepunt van Kota Palem
Indonesia van Jakarta naar
Kalimantan.
We zijn de regering dan een
stap voor. Die wil van Palangkaraya op Kalimantan de
hoofdstad van Indonesië maken. Interessant nieuws.

interessant nieuws

handen wassen na het schoonmaken van
het schoolplein

De plannen van De Palmstad

De start van KPI4 is weer een mooie mijlpaal. Maar we gaan niet
achterover leunen. Uiteraard zorgen we voor continuïteit op de vier
scholen. En we proberen steeds innovatie en zelfstandigheid te
bewerkstelliggen. Dat lukt heel aardig. Met meer kleuterscholen
onder dezelfde vlag kunnen ze veel van elkaar leren en het contact
met Charis is ook een mooie impuls. We kunnen steeds meer aan
de scholen en de vrijwilligers op Kalimantan overlaten. Dat geeft
ons ruimte voor het verkennen en uitvoeren van nieuwe plannen.

maaltijd op school

Een lagere school
We zijn ons aan het oriënteren op de realisatie van een lagere
school in Pulang Pisau. Elk jaar stromen zo’n dertig kinderen van
onze kleuterscholen door naar de lagere school. We willen ze graag
goed onderwijs aanbieden door een christelijke lagere school te
starten. De school kan gevestigd worden op het terrein van het gemeenschapshuis. Dat ligt mooi centraal, ook ten opzichte van de
drie kleuterscholen. De komende maanden gaan Yuli, haar zus en
Amos samen met anderen uitzoeken wat er allemaal nodig is om
een lagere school te starten. Ze gaan daarvoor onder andere in
gesprek met de lokale overheid. In Nederland zit de stichting Philippus klaar om aan te haken als we alle voorwaarden in beeld
hebben.

pagina 4

Gemeenschapshuis - activiteitencentrum
De grootste uitdaging van De Palmstad is de realisatie van het gemeenschapshuis - activiteitencentrum in Pulang Pisau. We hebben
dat project al een aantal jaren op ons verlanglijstje staan. Het komt
nu echt in beeld. We hebben de grond, de bouwtekening, de vergunning en een bouwteam van professionals en vrijwilligers.
Tijdens de zomerreis gaat Herlina met onze zusterstichting Kota Palem Indonesia en met met name Yuli en haar contacten in Pulang
Pisau de puntje op de i zetten om een definitief projectplan op te
stellen. Ze gaan onder andere kijken of de lokale overheid een financiële bijdrage kan leveren voor de bouw en ook daarna voor de exploitatie. Ook polst Herlina bij vrienden, kennissen en kerken in Indonesië zelf of die een bijdrage kunnen leveren.
Verder verzamelt ze de ideeën die er zijn voor het gebruik van het
activiteitencentrum als het gebouw er staat. Volwasseneneducatie
staat daarbij bovenaan. We willen moeders, vaders en tieners de
mogelijkheid bieden om algemene scholing te volgen als ze daarin
achterstand hebben. Gewoon basisvaardigheden als rekenen en
taal. En we willen hen met scholing op weg helpen om een goed vak
te kunnen uitoefenen, in loondienst of als zelfstandige.
Dat kunnen we doen door workshops in specifieke vakken te verzorgen, stages te regelen en begeleiding te geven bij het vinden van
een baan. Waar het nodig is kunnen we ze ook met een microkrediet nog een stukje verder op weg helpen.
Kalimantan kent nu een snel tempo van ontwikkeling. Sommige
mensen kunnen het tempo amper bijhouden. Vooral voor hen willen
we activiteiten organiseren. We hebben al de nodige contacten die
een groot deel van deze activiteiten waar kunnen maken. We zitten
nu in het stadium om dat concreet te maken.
In het najaar gaan we met de input uit Indonesië alles op een rijtje
zetten om tot een definitief plan te komen. Stap voor stap kunnen
we dan het gemeenschapshuis realiseren. Het is ons grootste project. We hebben daar best veel geld voor nodig. Voor de fondswerving maken we een mooi en uitgebreid plan. Wil je ons daarbij helpen, bijvoorbeeld met het benaderen van bedrijven en instanties? Of
gewoon de mensen in jouw kerk of buurt? We hebben jouw hulp
hard nodig. Geef maar aan wat je wilt doen.

schets van het gemeenschapshuis - activiteitencentrum
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jong geleerd: bidden en werken

De zomerreis van 2019

Van 1 juli tot 29 augustus is Herlina in Indonesië. Het grootste deel
van de tijd gaat ze aan de slag op Kalimantan. Maar ze begint in
Jakarta met het bijwonen van een bestuursvergadering van Kota
PaIem Indonesia en het aanhalen van verschillende contacten. Op
Kalimantan zelf gaat ze alle vier de scholen bezoeken en de mensen die daar de leiding hebben bedanken en bemoedigen.

de klas van KPI3 in Tangkiling

Een groot deel van haar tijd in Pulang Pisau zal besteed worden
aan de voorbereidingen voor het gemeenschapshuis. Maar de kinderen verliest ze natuurlijk niet uit het oog. Zaterdag 10 augustus
is er een opwekkingsfeest voor kinderen in de kerk van Yuli. Daar
zijn de kinderen van de drie scholen in Pulang Pisau voor uitgenodigd. Aan alle kinderen worden dan kinderbijbels uitgedeeld die
door contacten in Nederland geschonken zijn.
Verder zal Herlina de jongens en meisjes bezoeken die via De
Palmstad financieel worden ondersteund. Een druk programma
dus weer. Twee maanden zijn korter dan het lijkt. Fanny zal ruim
een week op Kalimantan zijn en dan een deel van de activiteiten
meemaken.

Volg je ons?

Een paar keer per jaar sturen we een nieuwsbrief en als Herlina
naar Indonesië is geweest maken we een uitgebreid verslag van
haar reis. Maar je kunt ons ook volgen op onze website
www.kotapalem.nl. De site loopt op dit moment een beetje achter,
want er wordt gewerkt aan een nieuwe frisse opzet. Die hopen we
binnenkort live te kunnen zetten.
Daarnaast zijn we actief op Facebook. Minstens één keer per
maand publiceren we een kort overzicht in tekst en foto’s van de
ontwikkelingen op Kalimantan. Binnenkort kun je ons ook volgen
op Instagram.
bowlen bij KPI2
lees en schrijfles op Kota Palem Indonesia 3

een voedselpakket voor het gezin van
sponsorkinderen van De Palmstad
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Help je mee?

Helpen kan op verschillende manieren. Gebed is erg belangrijk. Bid
je mee voor de kinderen en hun familie op Kalimantan? Dat ze mogen opgroeien tot een nieuwe generatie die het leven vorm kan geven aan de hand van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Bid
je mee voor het bestuur, de juffen, de vrijwilligers?
Je kunt ons ook helpen met jouw gaven en talenten. We zoeken bijvoorbeeld mensen die ons kunnen ondersteunen bij de fondswerving voor het gemeenschapshuis. Om de plannen daarvoor compleet
te maken, om bedrijven te benaderen, of gewoon om bij jou in de
straat te collecteren.
We zouden ergens volgend jaar een hele of halve container met goederen naar Kalimantan willen verzenden. We denken dan vooral aan
spullen voor het gemeenschapshuis. Een tandartsstoel, naaimachines, dat soort dingen. De afgelopen tijd hebben we een paar keer
een aantal dozen met spullen voor de scholen opgestuurd. Maar
voor grotere dingen hebben we echt een container nodig. Zou je ons
daarbij willen helpen? Hoe kunnen we dat het best doen? Wat komt
er allemaal bij kijken? Waar kunnen we tijdelijk spullen opslaan?
Dat soort vragen hebben we. En misschien weet je ook nog hoe we
goedkoop (of gratis) aan nuttige spullen kunnen komen. Neem maar
contact met ons op. Dat zouden we erg fijn vinden.

een pakket met goederen uit Nederland

We kunnen ook financiële hulp heel goed gebruiken. Wil je vaste donateur worden, of een eenmalige bijdrage leveren? We zijn je er erg
dankbaar voor. Je bijdrage wordt voor de volle honderd procent besteed aan de activiteiten en projecten op Kalimantan. Hieronder een
paar voorbeelden van de kosten die De Palmstad maakt.









vergoeding juffen
2 keer per week melk
financiële sponsoring
uniformen
sportkleding
gebouwonderhoud
KPI4
gemeenschapshuis

ca 75 euro per juf per maand
ca 25 euro per school per maand
10 euro per kind per maand
ca 7 euro per setje
ca 3,50 euro per setje
gemiddeld 150 euro per school per jaar
afwerken van het lokaal ca 400 euro
ca 40.000 euro, dat is 200 euro per m2

een mooi schooluniform

Je kunt jouw gift overmaken op rekening
NL50 ABNA 0457 1760 83 van De Palmstad.
Alle giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

adres

stichting De Palmstad

telefoon
e-mail
internet
bank

Salvador Allendestraat 28
3065 ED Rotterdam
010-4471156 / 06-13303478
info@kotapalem.nl
www.kotapalem.nl
NL50 ABNA 0457 1760 83

