
 
De Palmstad — Kota Palem 

 

nieuwsbrief juli 2018  

Een nieuw schooljaar, een nieuwe school  
7 mei was op Kalimantan de laatste schooldag van seizoen 2017-

2018. Dat werd gevierd met het wisuda-feest. Een soort afstudeer-

feest met veel gezelligheid, maar ook officiële momenten. De kin-

deren die van de kleuterschool naar de lagere school gaan, krijgen 

allemaal een diploma uitgereikt. 

 

Drie kleuterscholen 

Het nieuwe schooljaar beginnen we met drie kleuterscholen. Behal-

ve de twee scholen in Pulang Pisau hebben we er een derde bij ge-

kregen. Die staat in Tangkiling. Dat is een stadje in opbouw, een uur 

rijden ten noorden van Palangkaraya.  

 

Prachtig dat we ook daar kunnen helpen met de opbouw en dat we 

dat mogen doen via de jongste generatie. Het initiatief kwam op ons 

pad via Berti en Sirait, een predikantenechtpaar waar we al langer 

contact mee hebben. Er was een stuk grond met daarop een klein, 

onafgewerkt gebouwtje. Oorspronkelijk zou dat een kerkje worden, 

maar dat plan is ingetrokken. Nu kunnen we het gebouwtje dus ge-

bruiken om er een school van te maken. Eén en ander in nauw con-

tact met de plaatselijke kerk.  

 

het Wisuda ‘afstudeerfeest’ 

 

Laten we samen  
de Heer danken  

 

Altijd wil ik de Heer danken, 

elke dag zing ik een lied voor hem. 

Ik zal juichen voor de Heer 

vanuit het diepst van mijn hart. 

Mensen die trouw zijn aan de Heer, 

horen mijn lied, en ze zijn blij. 

Laten we vertellen hoe machtig hij is, 

laten we hem samen prijzen. 

 

Psalm 34 : 2-4 

juf en kinderen nemen afscheid  

na een mooi schooljaar 

het gebouwtje van kleuterschool Kota Palem Indonesia 3 



vrijwilligers verkennen het terrein  
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De start van Kota Palem Indonesia 3  
De derde kleuterschool (Kota Palem Indonesia 3) komt onder de 

vlag van De Palmstad, of beter gezegd onder die van onze Indonesi-

sche zusterstichting Kota Palem. Onze onderwijsadviseur Amos gaat 

de juffen trainen, zodat ze gecertifieerd worden. En we gaan het tra-

ject in om deze school officieel door de overheid goedgekeurd te la-

ten worden. Een traject van twee jaar, zoals we dat ook bij beide an-

dere scholen hebben meegemaakt.  

 

 

Er zijn twee juffen en een paar andere vrijwilligsters. En de eerste 

kinderen zijn inmiddels aangemeld. De school kan dus echt begin-

nen. Nu is het tijd om het gebouwtje helemaal in orde te maken, zo-

dat de lessen echt kunnen starten. Het gebouw krijgt een klaslokaal 

van 6 bij 10 meter en er kom een terrasje van 6 bij 3 meter. Verder 

wordt de ruimte rond het gebouw ingericht als schoolplein. Dat bete-

kent alles bij elkaar een flink aantal afbouwwerkzaamheden. Er lag 

nog geen vloer in het gebouw en het dak was niet meer dan wat zin-

ken platen, niet echt comfortabel. Dak en vloer zijn ondertussen zo 

goed als geregeld, net als elektriciteit en water. En we zijn allerlei 

schoolmaterialen aan het inkopen, zoals stoelen en banken, een 

schoolbord en ook wat speelmateriaal voor het ‘schoolplein’. We 

hebben dat tot nu toe grotendeels gedaan met geleend geld. Help je 

ons om dat terug te betalen? Hierbij een indruk van de kosten: 
 

 elektriciteit aanleggen  € 325,- 

 waterpomp €   75,- 

 plafond, materiaal en loon  € 450,- 

 60 dozen vloertegels a 5 euro € 300,- 

 2 toiletruimtes, materiaal en loon   € 380,- per stuk 

 1 wasbak, materiaal en loon € 150,- 

 10 set stoelen en tafels  €   15,-  per stuk 

 5 ronde tafels €   12,50  per stuk 

 1 bureautafel  €   30,- 

 3 speeltoestellen   €   45,- per stuk 

het wervingsbord voor KPI 3, inschrijven van de eerste tien kinderen is gratis 

de afwerking van dak en plafond 

 

 



aanleg van de toiletten 
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aanleggen elektriciteit 

 

afwerken van de vloer 

aanbrengen lampen en afwerken muur 

een impressie 

 

van het werk 

  

aan  

 

kleuterschool 

 

 Kota Palem 3 



Bouwplannen 
We vergeten natuurlijk de andere twee scholen niet, en er is nog meer werk aan de winkel. In de 

planning staan twee grote bouwactiviteiten. De eerste is de uitbreiding van kleuterschool KPI 2. Het 

gebouw wordt te klein. Daarom willen we het bestaande gebouw uitbouwen. We verplaatsen het kan-

toortje voor de juffen en het keukentje, naar een bij te bouwen deel. In het al bestaande deel komt 

dan ruimte vrij voor een extra lokaal. Achter het nieuwe deel leggen we een moestuin aan. 

 

Gemeenschapshuis - activiteitencentrum 

Met de bouw van het gemeenschapshuis - activiteitencentrum moeten we nog even wachten. We 

hebben de grond, maar die is nog niet bereikbaar. Er moet nog een goede weg aangelegd worden. 

Dat zal naar verwachting begin 2019 het geval zijn. Het bouwplan ligt al klaar en de overheid is ak-

koord met het initiatief. In 2019 gaan we een grote wervingscampagne organiseren om de pakweg 

35.000 euro die nodig is bij elkaar te krijgen. Help je ons met het regelen van die campagne? Heb je 

ideeën, contacten? We hebben jouw hulp hard nodig om dit mooie project van de grond te krijgen. 

 

In het gemeenschapshuis gaan we allerlei soorten activiteiten doen. Behalve op onderwijs kunnen 

we ons dan ook gaan richten op gezondheidszorg. Zo willen we een consultatiebureau opzetten en 

hygiëne-cursussen organiseren, maar ook kapper, naai- en haak-cursussen staan op het verlanglijst-

je. De grond die we hiervoor hebben is 23 bij 255 meter. We kunnen er behalve het gemeenschaps-

huis dus nog veel meer mee. Een moestuinconcept is één van de dingen waar we aan denken. 
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schets van de uitbreiding van kleuterschool Kota Palem Indonesia 2 (het deel met het grijze dak) 

schets van het gemeenschapshuis 



Mimi en Johana met familieleden van 

Mimi bij dominee Yuli op het pleintje van 

de kinderclub achter het kerkgebouw 

Reizen naar Kalimantan  
Om de contacten te onderhouden, nieuwe contacten te leggen en 

mensen op Kalimantan met elkaar te verbinden, reizen we regelma-

tig van Nederland naar Indonesië. In het voorjaar is Herlina een 

maand in Indonesië geweest. Ze bezocht onder andere Tangkiling - 

om afspraken te maken rond de derde kleuterschool - en Pulang 

Pisau, waar een paasviering werd georganiseerd voor beide scholen 

daar. Het was een mooi feest met poppenkast, spelletjes, bijbelver-

tellingen, een zangwedstrijdje en een lekkere maaltijd. 

 

Voor het eerst is Fonda vanuit Jakarta mee geweest. Fonda wil graag 

meer betekenen voor De Palmstad. Ze is lerares Engels en wil haar 

kennis op dat gebied inzetten. Maar ze haakt ook aan bij andere za-

ken, heeft nauw contact met Amos en bezoekt ook de bestuursver-

gaderingen van Kota Palem. Zo wordt de kring van betrokkenen bij 

De Palmstad in Indonesië steeds groter. We zijn daar erg dankbaar 

voor. Het verslag van de voorjaarreis vind je op de website van De 

Palmstad onder het kopje ‘agenda’. 

 

Mimi en Johana brachten eind juni een kort bezoek aan Pulang 

Pisau en Herlina gaat in september opnieuw voor twee maanden op 

reis. Ook dan staan er weer veel regeldingen op het lijstje. Maar het 

belangrijkste blijft toch mensen met elkaar in contact brengen, hen 

bemoedigen en motiveren om samen de goede dingen te doen.  

 

 

Lustrum  

De Palmstad bestaat bijna vijf jaar. Op 13 augustus 2013 is de 

stichting opgericht. Wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd in die 

vijf jaar. We zijn enorm gezegend door onze God en Vader. We waren 

best heel wat van plan, maar wat we allemaal gekregen hebben is 

veel groter dan we hadden kunnen denken. Het doel van De Palm-

stad is om op Kalimantan het Koninkrijk van God te laten zien. Door 

te helpen met de opbouw van het land. Dat willen we op allerlei ma-

nieren doen, maar vooral via de kinderen.  

 

Ondertussen zijn er in de afgelopen vijf jaar al ongeveer 125 kin-

deren van onze kleuterscholen doorgestroomd naar de lagere 

school. En er zitten in het nieuwe schooljaar ongeveer 70 kinderen 

op KPI 1, 2 en 3 samen. Verder is er een hele grote groep mensen 

betrokken bij het werk van De Palmstad - Kota Palem Indonesia.  

Die kring van betrokkenen groeit maar door. Er is veel eigen initiatief 

ontstaan. Naar heel veel dingen, waar we bij geholpen hebben om 

ze in gang te zetten, hoeven we nauwelijks meer om te zien.  

We kijken er natuurlijk wel naar. Vooral om er samen met jou blij van 

te worden. 
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Fonda en haar kinderen samen met 

Amos op weg naar Kalimantan 

 Zaterdag 11 augustus vieren we ons eerste lustrum. Dat doen we met een bescheiden 

feestje in een buurthuis in de wijk Fascinatio in Capelle ad IJssel. Het lustrumfeest om-

vat veel gezelligheid, een presentatie over vijf jaar De Palmstad, muziek en uiteraard 

Indisch eten. Wil je erbij zijn? Geef je dan op via info@kotapalem.nl.  

Mimi en Johana bij KPI 2 

http://www.kotapalem.nl/agenda.html
mailto:info@kotapalem.nl


Financieel adoptieplan  
Het afgelopen halfjaar zijn we begonnen met een financieel adoptie-

plan. Veel kinderen op de lagere of middelbare school lopen het risi-

co dat de ouders de financiering niet voor elkaar krijgen. Het is jam-

mer als ze daardoor scholing mislopen. We hebben ondertussen ne-

gen kinderen die we ondersteunen. Vijf van hen zitten op de lagere 

school en de andere vier op de middelbare. We breiden hiermee de 

kring van ‘onze’ kinderen dus voor het eerst ook uit met leerlingen 

van de middelbare school. Het zijn fijne en ambitieuze kinderen. 

Toekomstige politieagenten, tuinders, artsen, en leraressen. 

 

De sponsoring van deze kinderen bedraagt 10 euro per maand per 

kind. Er wordt geen geld aan het sponsorkind of de ouders gegeven. 

Maar via een plaatselijk contactpersoon worden voor met name het 

onderwijs van het kind relevante dingen geregeld. 

Wordt je sponsor, dan geven we je info over het kind dat jij sponsort. 

We proberen ook om je regelmatig te informeren hoe het met het 

kind gaat. 

 

 

Helpen  

Gebed is het meest waardevolle waarmee je De Palmstad kunt hel-

pen. Gebed voor de mensen in Indonesië, op Kalimantan. Je mag 

bidden dat er een nieuwe generatie komt, die actief kan laten zien 

wat het Koninkrijk van God betekent. En we mogen danken voor de 

bijzondere mogelijkheden die we steeds weer krijgen. 

 

Wil je De Palmstad financieel steunen? We kunnen je bijdrage goed 

gebruiken. Zoals voor de ontwikkeling van de derde kleuterschool. 

Maar ook de andere dingen gaan gewoon door. Dit is een overzichtje 

van een deel van de actuele kosten.  

 

 95 setjes schooluniformen KPI 1, 2, 3   per setje  €     7,50 

 95 boekenpakketten KPI 1, 2, 3 per pakket €   10,- 

 3 schoolborden KPI 1, 2, 3 per stuk  €   25,- 

 kinderbijbels per stuk €     6,- 

 financiële adoptie per kind  per maand €   10,- 

 schoolmaterialen KPI 1, 2, 3  € 125,- 

      kleurpotloden, kleurpapier, wit papier,  

      lijm, scharen, stiften  

 

Je kunt jouw gift overmaken op rekening  

NL50 ABNA 0457 1760 83 van De Palmstad.  

Alle giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 

adres Salvador Allendestraat 28 

 3065 ED Rotterdam 

telefoon 010-4471156 / 06-13303478  

e-mail info@kotapalem.nl  

internet www.kotapalem.nl 

bank  NL50 ABNA 0457 1760 83 stichting De Palmstad  

 

 

 

creatieve kinderen 

bevlogen juffen en helpsters 

aan de slag met het boekenpakket 


