De Palmstad: reisverslag voorjaar 2018

Voor de voorjaarsreis 2018 vertrok Herlina dit keer in haar eentje uit Nederland. De reis bestond uit
drie fasen. In de eerste fase ging Herlina naar Bandung, naar haar zus Christine. Deel twee van de
reis betrof een programma op Kalimantan, waar ze samen met Amos en Fonda achtereenvolgens de
plaatsen Palangkaraya, Tangkiling en Pulang Pisau bezocht. Hoogtepunt van het bezoek aan Pulang
Pisau (de bakermat van De Palmstad) was de viering van het Paasfeest met de kinderen van beide
kleuterscholen. In de derde fase verbleef Herlina in Jakarta,
waar ze een hele reeks mensen ontmoette. Daar zaten oude
bekenden bij, maar er zijn ook nieuwe contacten gelegd.
Deze negende reis in vijf jaar tijd, geeft een aardig beeld van
De Palmstad - Kota Palem Indonesia. Veel aspecten van het
werk van de stichting kwamen aan bod. Het werk onder de
kinderen staat daarbij centraal. De ontwikkeling van de beide
kleuterscholen gaat door. Fonda en Amos hebben door trainingen de juffen weer verder geholpen. Met Berti is in Tangkiling gesproken over de start van een kleuterschool die mogelijk onder de hoede van Kota Palem Indonesia komt. Financiële adoptie van kinderen is nu een vast actiepunt van De
Palmstad. Herlina heeft daarom verschillende sponsorkinderen en hun ouders of voogd bezocht.
Daarnaast is er weer veel aandacht geweest voor afstemming met al die vrijwilligers in Jakarta en op Kalimantan zelf.
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Schiphol - Jakarta - Bandung - Jakarta
Maandag 19 maart vertrekt Herlina naar Schiphol. Jeanny en Louis Antonis brengen haar daar
naar toe. Het inchecken van de koffers gaat snel.
Ze zijn maar een paar ons te zwaar, geen probleem. Herlina is ook heel snel door de douane.
Met een klein half uur vertraging vertrekt het
vliegtuig kort na negen uur ’s avonds van Schiphol. Na een korte tussenstop in Kuala Lumpur
gaat de reis door naar Jakarta, waar ze dinsdags
om ongeveer 19.00 uur plaatselijke tijd landt. Ze
pakt meteen de taxi naar Sunter waar haar broer
KieKie woont.
Woensdagavond gaat ze met trein en taxi verder
naar Bandung. Daar komt ze rond 20.00 uur
plaatselijke tijd aan. Ze logeert bij haar zus Christine. Christine is al een tijdje ziek. Haar huis moet
opgeknapt worden. Herlina helpt daarbij. Eerst
opruimen en schuren en dan plamuren en verven. Een paar klusjesmannen komen de badkamer en het toilet in orde maken. Het huis is weer
fris en schoon.
de koffers zijn ingecheckt, klaar voor het boarden

Herlina en een paar klusjesmannen zijn meer dan een week druk bezig
met het opknappen van het huis van Christine, de zus van Herlina
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Tussen het klussen door heeft Herlina afstemming met haar zus over Kota Palem Indonesia.
Christine is penningmeester van onze zusterstichting, dus er is veel te bespreken. Ook heeft
ze een afspraak met een paar schoolvriendinnen,
die ze bijpraat over De Palmstad.
Zondag 25 maart brengt ze een andere zus van
haar (Tres) naar het openbaar vervoer. Op de
terugweg ziet ze een meisje. Het meisje dat Romie heet, werkt bij een vuilnisbeltje en is nooit
naar school geweest. Herlina praat met haar op
de stoep, aan de kant van een drukke straat.
Het meisje voelt zich niet op haar gemak en kijkt
steeds naar de andere kant als Herlina met haar
praat. Herlina vraagt haar of ze voor haar mag
bidden, maar ze wil dat niet. Ze schaamt zich.
Later vertelt ze dat ze ontstekingen in haar beide
ogen heeft. Er komt viezigheid uit haar ogen.
Herlina denkt nog: jammer dat er geen apotheek
open is in de buurt.
Toen Herlina naar huis liep, kwam ze een winkeltje tegen waar ze oogdruppels hadden tegen rode ogen en infectie. Herlina gaat terug naar het
meisje. Ze heeft haar de handen schoon laten
maken tegen bacteriën, en oogdruppels in haar
beide ogen gedruppeld. Daarna geeft ze haar nog
drinken met vitamine C. Het meisje wordt vrolijk
en Herlina mag voor haar bidden.
Donderdag 5 april reist Herlina terug naar Jakarta. Ook deze keer met de trein, een ritje van drieen-een-half uur.
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het klussen is geklaard, alles is weer netjes met onder andere een mooie en toegankelijke badkamer

Zaterdag 7 april in de vroegte gaat ze met
Amos (onze onderwijsadviseur) en met Fonda
(een lerares Engels die zich dienstbaar wil maken voor Kota Palem Indonesia en daarom het
werk op Kalimantan komt verkennen) en de
twee kinderen van Fonda naar Palangkaraya.
Het vliegtuig vertrekt om 07.15 uur.
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Kalimantan
Het team is al vroeg in Palangkaraya op Kalimantan. Berti en Sirait halen hen op. Direct na aankomst gaan ze naar een kerk in Palangkaraya
(GKE) waar ze hartelijk worden begroet. Daarna
reizen ze door naar Tangkiling, waar Berti en
Sirait wonen. Beide zijn predikant in de Gereja
Pantekosta di Indonesia (GPdI). In hun kerkgebouw hebben ze een meeting met de jeugd.

aankomst in Palangkaraya

Zondag 8 april zijn ze eerst in de kerk van Berti
en Sirait in Tangkiling, waar zowel Amos als Fonda spreken en later zijn ze nog in de Berea-kerk
in Palangkaraya, waar Herlina het Woord mag
brengen.
Tussendoor praten ze met Berti over de mogelijkheden om in Tangkiling een keuterschool te
beginnen. Die school zou ondergebracht kunnen
worden bij onze zusterstichting. Dat scheelt voor
hen weer een hoop geregel en ze kunnen gebruik
maken van de diensten van Amos, het lesmateriaal, de schooluniformen enzovoorts. De eerste
stappen voor samenwerking zijn gezet.

meeting met jongeren in Tangkiling

Zondagavond 8 april reizen ze door naar Pulang
Pisau. Ze logeren daar in hotel Reformasi, waar
we ook in het najaar van 2016 verbleven.

het team is te gast bij
Gereja Kalimantan Evangelis in Palangkaraya
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Praise in de kerk in Tangkiling

Fonda (boven) en Amos (onder) in de kerk van Berti
en Sirait in Tangkiling

Amos spreekt in Tangkiling

Fonda met jongeren in de kerk van Berti en Sirait

samenkomst in de Berea-kerk in Palangkaraya
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Pulang Pisau
In Pulang Pisau vieren ze het Paasfeest. Bij kleuterschool Kota Palem 2 zijn de kinderen van beide kleuterscholen samengekomen. Berti en Sirait
zijn ook uit Palangkaraya naar Pulang Pisau gereden. Anis, die als bestuurslid in Pulang Pisau het
werk coördineert, is er ook. Het wordt een geweldig mooi feest. Ze geven onder andere een
poppenkastvoorstelling en er zijn spelletjes. Tussendoor krijgen de kinderen te eten.
Dinsdag geven Fonda en Amos trainingen aan de
juffen. Fonda deelt haar kennis over lesmethoden voor Engels met de juffen, die daar erg blij
mee zijn. Herlina bezoekt onder andere sponsorkinderen en hun ouders of voogd.
Ze heeft ook contact met Meri, het schoolhoofd
van KPI1. Van haar hoort ze dat een meisje dat
op KPI1 zit, is verongelukt. Een verschrikkelijk
gebeuren. Toch zijn we blij dat het meisje, dat uit
een moslim gezin komt, op ‘onze’ kleuterschool
heeft gezeten. Ze heeft - zo stellen we ons voor enthousiast meegezongen met liedjes over Jezus,
onze Redder. Bij Hem is ze veilig.

juf Meri van kleuterschool KPI1 bij het graf van het
verongelukte meisje

Herlina heeft in Pulang Pisau ook contact met
een paar mannen die de uitbreiding van kleuterschool KPI2 kunnen doen. Ze deelt de bouwschetsen met hen.
Woensdag 11 april vertrekken Herlina, Amos en
Fonda en de twee kinderen weer naar Jakarta. Ze
reizen deze keer via Banjarmasin.

Amos, Anis en Herlina met de bouwvakkers
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voor de kinderen van de kinderclub - zondagschool
van Meisya heeft het team materiaal meegenomen
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sfeerbeelden van het paasfeest
van de kleuterscholen

Berti, Sirait en hun dochter Theona
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spelletjes op het schoolplein
en een zangwedstrijd in het lokaal van KPI2,
tijdens het paasfeest

lekker samen eten tijdens het paasfeest
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Terug in Jakarta
Terug in Jakarta begint Herlina aan een reeks
ontmoetingen. De eerste nacht slaapt ze bij Fonda en Ricky. Donderdag 12 april gaat Herlina
even in Sunter bij Kiekie langs om de was te
doen. Dezelfde dag nog gaat ze door naar Paula
en Anton. Met hen bespreekt ze van alles en nog
wat en pakt ze ook een beetje haar rust. Ze ontmoet als ze bij Paula is ook Eva, de vrouw die een
deel van de opbrengst van de verkoop van haar
maaltijden aan Kota Palem Indonesia schenkt.
Eva heeft haar winkeltje op loopafstand van Paula haar huis.
Zaterdag 14 april brengen Anton en Paula Herlina
naar MOI Kelapa Gading, een groot winkelcentrum. Vooraf eten ze eerst samen ergens. De
broer (Joseph) en de moeder (Maria) van Paula
zijn daar ook bij. In Kelapa Gading heeft Herlina
een ontmoeting met Fonda en Meri. Meri kan
ons helpen om jongeren te motiveren om naar
Kalimantan te komen, voor bijvoorbeeld de
bouw van de uitbreiding van KPI2. Meri heeft
contacten met ‘Jeugd met een Opdracht’. Het
was een fijne eerste kennismaking met Meri.
Aan het eind van de zaterdag gaat Herlina naar
haar schoolvriendin Christine, waar ze een paar
nachten logeert.
Zondag 15 april ontmoet ze haar neef en zijn
vrouw die architect is. Verschillende bouwplannen passeren de revue. Daarna gaat ze met haar
vriendin gezellig naar het winkelcentrum
Purimall.
De laatste dagen is Herlina in Sunter bij haar
broer KieKie. Herlina heeft dan nog een ontmoeting met een paar schoolvriendinnen uit Bandung
die een keer naar Europa willen komen.

Paula en haar moeder Maria

Herlina met haar neef en zijn vrouw die architect is

ontmoeting met Meri en Fonda

Woensdagmiddag neemt Herlina de taxi naar het
vliegveld. In de vertrekhal heeft ze nog een laatste meeting met Amos en dan begint de vliegreis
die haar donderdagochtend vroeg in Nederland
terugbrengt. Martijn, onze schoonzoon, haalt
haar op Schiphol op en brengt haar naar Rotterdam, naar huis.

Herlina met haar vriendinnen uit Bandung
(in het geel haar vriendin Christine bij wie ze logeerde)
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De zaadjes voor
deze bloem heeft
Herlina zo’n twintig
jaar geleden meegenomen naar
Bandung.
Haar zus Christine
geniet nu van
de mooie bloem.

Als je steeds maar op de wind let, kom je niet aan zaaien toe.
Als je steeds maar op de wolken let, kom je niet aan maaien toe.
Je moet ’s ochtends zaaien. En je moet ook ’s avonds zaaien.
Want je weet niet welk zaad het beste zal opkomen,
het zaad van de ochtend of het zaad van de avond.
Of misschien komen ze allebei goed op.
Prediker 11 : 4 en 6
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