nieuwsbrief januari 2019

Enthousiast het nieuwe jaar in

Een jaarwisseling is altijd een mooi moment om even terug te kijken
naar de fijne dingen van vorig jaar en vandaaruit meteen weer enthousiast vooruit te blikken. In deze nieuwsbrief zetten we een paar
dingen van het afgelopen jaar op een rijtje. En we nemen je mee in
onze plannen voor het nieuwe jaar.
Geniet maar met ons mee van al die mooie kansen die De Palmstad
krijgt en van de activiteiten die de kansen omzetten in werkelijkheid.
Prachtig hoe alles steeds op zijn plaats valt. Met Zijn met een hoofdletter natuurlijk. Het zijn Gods plannen die hij ons op het hart legt en
waarvoor hij ons met steeds de juiste mensen in contact brengt om
de plannen te realiseren.

De Palmstad wenst je een gezegend 2019 !!!
geconcentreerd werken op school
creatieve les op Kota Palem Indonesia 3

Vreugde
Heer geef vreugde aan mensen
die hulp zoeken bij u.
Als u hen beschermt,
zullen ze altijd juichen.
Iedereen die van u houdt,
zal vrolijk zijn.

Heer, u maakt goede mensen
gelukkig. U bent goed,
u zult hen beschermen.
Psalm 5 vers 12 en 13

De Palmstad — Kota Palem

2018—een kort overzicht
De start van de derde kleuterschool (KPI3)
Hoogtepunt van 2018 was echt wel de start van kleuterschool KPI3
in Tangkiling. Dat is heel snel gegaan. In de begroting voor 2018
hadden we het nog niet eens genoteerd.
Het idee en de wens waren wel eerder geuit, maar tijdens de voorjaarsreis vielen een aantal zaken op hun plaats. Dominee Berti en
haar man gaven aan dat ze een terrein met een gebouwtje ter beschikking hadden en dat ze daar aan de slag wilden met onderwijs.
We zijn gelijk meegegaan in het avontuur om in Tangkiling een kleuterschool te beginnen.

hier begon het mee bij KPI3

Het gebouwtje was niet meer dan een skelet. Er was geen plafond,
alleen een dak van zinken platen. Er was geen vloer, geen water,
geen elektriciteit, geen toilet, …... In een paar maanden tijd is het
omgetoverd tot een gezellig schooltje. Er zijn een paar heel enthousiaste juffen en helpers en ondertussen al bijna twintig kinderen.
De opening op 10 september was een groots feest. Mede door Amos
(onze onderwijsadviseur) en de inzet van Berti en de juffen is de
kwaliteit meteen vanaf het begin op een hoog peil. De lokale overheid is er enthousiast over. De ouders en leden van de kerk van Berti en Sirait zetten zich in om er iets moois van te maken. De moestuin naast de school is daar een goed voorbeeld van.

de opening van KPI3 op 10 september

De scholen in Pulang Pisau
Veel aandacht voor KPI3 dus in 2018, maar de twee scholen in Pulang Pisau zijn we niet vergeten. Herlina bezocht ze allebei tijdens
de beide reizen in 2018 en ze kluste er lekker op los. Het gebouw
van KPI2 is wat praktischer ingedeeld. Omdat het aantal kinderen
stabiliseert, is de eerder aangekondigde uitbreiding vooralsnog niet
nodig.
Amos gaf ook in 2018 een paar keer aanvullende trainingen aan de
juffen. Daarnaast droegen we bij met uniformen, schoolboeken en
nog heel wat meer. De scholen draaien goed, de kwaliteit is hoog.
Met KPI3 erbij hebben we nu in totaal zo’n 80 kinderen onder onze
onderwijshoede.
Financiële sponsoring
In 2018 doken we ook wat dieper in de financiële sponsoring. Aan
het begin van het jaar hadden we vijf sponsorkinderen. Nu ondersteunen we in totaal vijftien kinderen. Een deel van hen zit op de
lagere school, een paar anderen gaan naar de middelbare school.
Voor 10 euro per maand kunnen we ervoor zorgen dat hun schoolgang niet stokt.
moeders leggen een moestuin aan
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Vacatures

We hebben een paar vacatures. Misschien kun je ons gericht helpen. Maar ook als je wilt helpen met dingen die we hier niet noemen
en die we misschien zelf niet eens in beeld hebben, horen we dat
graag. Dat past helemaal bij De Palmstad, gaven en talenten bij elkaar leggen om samen te bouwen aan het koninkrijk van God. Stuur
je reacties maar naar info@kotapalem.nl.


Websitevernieuwer en sitebeheerder. De software waar de website www.kotapalem.nl van De Palmstad mee is gemaakt is verouderd. We moeten overstappen op nieuwe tooling. Wie wil in
bijvoorbeeld WordPress voor ons een nieuwe website maken? De
look en feel van de bestaande site kan overgenomen worden. De
onderdelen daarvoor liggen voor je klaar. Maar je mag er zelf iets
moois van maken. Als je de nieuwe site voor ons in WordPress of
vergelijkbaar maakt, hebben we al wel iemand die de site wil bijhouden. Je hoeft haar dan alleen maar een keer wegwijs te maken. Het is fijn als je het vernieuwen van de site gratis wilt doen,
maar we hebben er ook een (bescheiden) vergoeding voor over.



Fondswerver. Voor met name het gemeenschapshuis starten we
in de loop van 2019 een flinke campagne om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Wil je ons helpen met deze fondswerving? Heb je daar ervaring mee? Heb je connecties die ons kunnen helpen? We horen het graag van je.



Promotieteam. Bij de fondswerving hoort natuurlijk ook veel promotiewerk. Denk aan het maken en verspreiden van flyers en
brochures, het organiseren van informatieavonden en benefit
concerten en nog veel meer. Heb je ideeën? Ze zijn meer dan
welkom. Heb je tijd om er (samen met anderen) zelf mee aan de
slag te gaan? Laat het ons maar weten.

kerstfeest bij KPI3

kluswerk door ouders

het bestuur van De Palmstad

gezelligheid op het lustrumfeest

Lustrumfeest

In augustus 2018 beleefden we het eerste lustrum van De Palmstad. In een wijkgebouw in Capelle aan den IJssel hebben we met
een man of vijftig een gezellig feest gevierd. Een presentatie van vijf
jaar de Palmstad, lekker eten en muziek waren de
hoofdingrediënten, naast het samen gezellig en
dankbaar bijpraten over alles wat er in de afgelopen
vijf jaar is gebeurd.
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2019 en verder

Voor 2019 liggen al plannen klaar. We kijken verder dan dat jaar.
Als je vijf jaar terug kunt kijken moet je ook vijf jaar vooruit kunnen
kijken toch? Bij het volgende lustrum (in 2023) hopen we terug te
kunnen kijken op de realisatie van het gemeenschapshuis en een
lagere school. Ja, je leest het goed. We zijn weer heel wat van plan.
voorbij de bomen ligt het nieuwe terrein
voor het gemeenschapshuis

het straatje van de buren van het
gemeenschapshuis

Op peil houden
Uiteraard is het op peil houden van de lopende activiteiten één van
de zaken waar we ons van maand tot maand mee bezighouden. De
drie bestaande kleuterscholen geven we continu aandacht. Fijn dat
we zulke goede en gemotiveerde contactpersonen en coördinatoren hebben. Het financieel sponsorplan vraagt ook voortdurende
aandacht. Wat hebben de kinderen nodig, waar kunnen we ze het
best mee helpen? We gaan dat voortdurend na.
Gemeenschapshuis
De bouw van het gemeenschapshuis - activiteitencentrum is weer
een stuk dichterbij gekomen. We hebben het plan al een paar jaar
op ons lijstje staan. We hadden een stuk grond en de bouwtekening lag ook al klaar. Maar de grond was nog niet geschikt om te
bouwen. Er was bijvoorbeeld nog geen goede weg naar het terrein.
Nu blijkt dat de ontwikkeling van de wijk waar dat terrein ligt nog
wel even op zich laat wachten. We hebben daarom een nieuw terrein gekocht van 7.140 m2. Dat nieuwe terrein ligt een stuk centraler en is gemakkelijk te bereiken. Er staan al huizen in de buurt en
we kunnen er bijna direct aan de slag.
Op het oude terrein zijn de bomen gekapt. Het hout gebruiken we
om een werkershuisje te maken op het nieuwe terrein. In de loop
van 2019 wordt daar dan gestart met het moestuinconcept. De
ouders van één van de sponsorkinderen schakelen we hierbij in.
Voor hen betekent dat de werkgelegenheid waar ze al een tijd naar
uitzien. En wij hebben met hen gemotiveerde beheerders van het
terrein gevonden.

bomen kappen op het oude terrein om er
een werkershuisje van te maken op de
nieuwe grond

De eerste voorbereidingen voor de bouw van het gemeenschapshuis zijn gestart. Denk daarbij aan het aanvragen van de bouwvergunning, waarvoor ook instemming van de mensen in de wijk nodig
is. Het grondwater op het terrein is van goede kwaliteit en we hoeven niet diep te boren, dat is een mooie meevaller. Aan de lokale
overheid vragen we elektriciteit aan te leggen. Ondertussen wordt
via contacten in Bandung de begroting voor de bouw van het gemeenschapshuis gemaakt. Zodra we dat plaatje compleet hebben
starten we de campagne voor de financiering. We hebben zo’n 35
tot 50 duizend euro nodig om het gebouw te realiseren.
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Kleuterschool KPI 4
In het seizoen 2019-2020 starten we een vierde kleuterschool, de
derde in Pulang Pisau. Dominee Yuli is de motor achter deze nieuwe
kans. De school komt vooralsnog op het terrein bij haar kerk. Ze
geeft daar samen met haar zus nu ook al kinderclubs. De school ligt
een heel eind van de beide andere scholen in Pulang Pisau vandaan. We bereiken er dus weer nieuwe mensen mee.
Een lagere school
Als we eind dit jaar drie kleuterscholen in Pulang Pisau hebben is
het tijd voor iets nieuws. Elk jaar stromen zo’n dertig kinderen van
deze scholen door naar de lagere school. We willen ze graag goed
onderwijs aanbieden door een christelijke lagere school te starten.
We hebben de stichting Philippus in Nederland gevraagd of ze deze
uitdaging aan willen gaan. Op de website van Philippus staat een
oproep voor steun voor dit project.
Idee is om de school te vestigen op het terrein van het gemeenschapshuis. Dat ligt mooi centraal, ook ten opzichte van de drie
kleuterscholen. Yuli, haar zus en Amos gaan uitzoeken wat er allemaal nodig is om een lagere school te starten. Ze gaan daarvoor onder andere in gesprek met de lokale overheid.

het alfabet leren schrijven

bewegingsonderwijs op het schoolplein

Sponsorplan

De Palmstad ondersteunt ondertussen vijftien kinderen met het financieel sponsorplan. Het zijn allemaal kinderen uit arme en vaak
gebroken gezinnen. Met de ondersteuning zorgen we ervoor dat ze
naar school kunnen blijven gaan.
Een paar van de gesponsorde kinderen zitten op de lagere, de anderen al op de middelbare school. 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. Herlina heeft de meesten van hen het afgelopen
najaar bezocht en wat extra aandacht gegeven.
Word je sponsor, dan geven we je informatie over het kind dat jij
sponsort. We proberen ook om je regelmatig te informeren hoe het
met het kind gaat.

het logo van stichting Philippus

getallen leren

Gebed

Gebed is het meest waardevolle waarmee je De Palmstad kunt helpen. 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. Bid je mee
voor de realisatie van het gemeenschapshuis, de vierde kleuterschool, de lagere school?

Volg de Palmstad op Facebook

Kota Palem Indonesia 1

We gaan proberen wat actiever onze Facebook pagina te gebruiken. Volg je ons? https://www.facebook.com/KotaPalem.Indonesia
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Financiële steun

Wil je De Palmstad financieel steunen? We kunnen je bijdrage goed
gebruiken, zoals je zult begrijpen. De lopende activiteiten bestaan
uit vaste maandelijkse kosten zoals de vergoedingen voor de juffen
en uit kosten die zich eenmaal of een paar maal per jaar voordoen,
zoals de aanschaf van uniformen en boeken. Maandelijks hebben
we ruim duizend euro nodig voor de vaste kosten. Daar komt gemiddeld per maand nog bijna net zo’n bedrag bij voor de eenmalige kosten. In totaal hebben we voor de lopende activiteiten in 2019 zeker
18.500 euro nodig om alle activiteiten te kunnen bekostigen.

inentingsprogramma

KPI3 in vol ornaat

Voor de nieuwe ontwikkeling kunnen we ook de nodige steun gebruiken. De start van de vierde kleuterschool zal zo’n 5.000 euro gaan
kosten voor de inrichting van het schooltje. Het gemeenschapshuis
kost minimaal 35.000 euro, maar komt waarschijnlijk dichter bij de
50.000. De kosten voor de lagere school gaan we de komende
maanden op een rijtje zetten.
We zijn dankbaar voor alle bijdragen die we steeds ontvangen. Van
een aantal mensen ontvangen we elke maand een bedrag en bijna
elke maand staat er wel een verrassing op de rekening van De Palmstad. Daar zitten ook af een toe collectes bij van betrokken kerken.
Fijn dat er zo meegeleefd wordt met het mooie werk op Kalimantan!!

kerstviering op scholen en kinderclubs

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

