nieuwsbrief december 2019

Een nieuwe generatie op Kalimantan

De Palmstad heeft als motto: ‘een nieuwe generatie op Kalimantan’.
Een generatie die vol is van de zegeningen van het Koninkrijk van
God. Daar willen we aan bijdragen. We willen de mensen op Kalimantan op weg helpen zodat ze zelf zo sterk worden dat ze samen
een rechtvaardige maatschappij kunnen runnen.
Volwassen en zelfstandige scholen
Vanuit dat perspectief is het mooi om te zien dat twee van de vier
kleuterscholen die we op weg hebben geholpen, nu zelfstandig verder gaan. We houden natuurlijk wel contact en springen misschien
nog wel eens bij in bijzondere situaties.
Het gaat om de tweede school die we onder onze hoede kregen en
waar we in 2014 een schoolgebouw voor mochten realiseren en de
kleuterschool in Tangkiling die in 2018 met onze hulp startte. De
financiering van de juffen en het bekostigen van de uniformen en
schoolmateriaal kunnen ze inmiddels zelf organiseren. Deels via de
overheid, deels via kerken en andere lokale contacten.
Scholen die we actief steunen
De beide andere scholen steunen we nog actief. Die zitten in een
ontwikkelfase. Kota Palem Hilir omdat de wijk waar de school staat
de komende jaren gaat groeien. De school krijgt daardoor meer betekenis voor de wijk. Kota Palem Charis is de jongste telg van De
Palmstad. Deze kleuterschool is in juli van dit jaar van start gegaan.

samen eten op het schoolterras
van Kota Palem Hilir

Ruimte voor nieuwe initiatieven
Het volwassen en zelfstandig worden van de scholen geeft ons de
ruimte om nieuwe activiteiten en
initiatieven te begeleiden.
Het realiseren van het gemeenschapshuis is daarbij het meest in
het oog springende project. Daar
zal de komende jaren naar verwachting veel van onze aandacht
op gericht zijn.
Met het gemeenschapshuis krijgen niet alleen de kinderen, maar
ook de volwassenen in Pulang
Pisau onze aandacht.

De Palmstad — Kota Palem

Nieuwe namen voor de scholen

Tot nu toe hadden de kleuterscholen de Indonesische naam van de
stichting met een cijfer erachter, Kota Palem 1 enzo. Dat is eigenlijk
niet zo mooi vonden wij en de mensen op Kalimantan. Daarom hebben de scholen nu allemaal hun eigen unieke naam.
Kota Palem 1 is Kota Palem Hilir geworden. Hilir betekent stroomafwaarts. De school ligt in een wijk aan de monding van een rivier.
Kleuterschool 2 wordt Kapuas Barat genoemd naar de wijk waar hij
staat. De derde school, die in Tangkiling staat, heeft de naam Theona gekregen. De vierde school - die dit jaar is gestart - heet Kota Palem Charis. In die laatste naam is zichtbaar dat zowel De Palmstad
(Kota Palem), als de Indonesische stichting Charis de start mogelijk
hebben gemaakt.

Onze nieuwe zusterstichting

oefenen voor de vlagceremonie

in de schaduw op het terras

Niet alleen de scholen worden volwassen. In de vorige nieuwsbrief
gaven we al aan dat er in Indonesië gewerkt wordt aan een bestuurswijziging. Dat begint nu echt vorm te krijgen en gaat nog een
stap verder dan we eerder dit jaar in beeld hadden. Vanaf het begin
van het werk van de Palmstad hadden we een zusterstichting in Jakarta. Die wordt nu vervangen door een nieuwe stichting op Kalimantan zelf. Het bestuur verandert daarmee ook.
Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat vooral uit mensen uit
Kalimantan. De naam van de nieuwe stichting op Kalimantan wordt
anders. Hoe precies weten we nog niet, maar in de volksmond blijft
hij net als voorheen gewoon ‘Kota Palem’ heten, wat hetzelfde betekent als ‘De Palmstad’.
De komende maanden wordt de oprichting geformaliseerd en dan
kunnen we samen aan de slag met onder andere de realisatie van
het gemeenschapshuis - activiteitencentrum.

Laat het licht schijnen
Laat het licht over je schijnen, het
licht van de Heer. Hij komt naar je
toe als een stralende zon.
Alle volken leven in het donker, de
hele aarde is zo donker als de
nacht. Maar over jou schijnt het
licht van de Heer.
Iedereen ziet dat stralende licht.
De volken en hun koningen,
ze komen allemaal naar je toe.
Ze volgen allemaal dat stralende
licht, ze willen allemaal naar die
schitterende stad.
Jesaja 60 : 1-3
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Terugblik op de zomerreis 2019

Elk jaar gaat Herlina wel één of twee keer naar Kalimantan. De laatste reis was in juli en augustus van dit
jaar. Twee volle maanden, met natuurlijk bezoeken aan de kleuterscholen. Eén van de activiteiten was uitgebreid kluswerk aan Kota Palem Hilir, de eerste school die we in 2013 onder onze hoede kregen. Behalve
de scholen bezocht Herlina ook een vrouwengevangenis bij Tangkiling en verschillende kerken en gaf ze
Bijbelstudie bij mensen thuis. Ook de sponsorkinderen van De Palmstad kregen volop aandacht. En er was
een kinder-opwekkingsfeest in de kerk van Yuli in Pulang Pisau.
Fanny Oei en haar dochter Jennifer bezochten Kalimantan voor het eerst. Ze hebben veel ervaringen opgedaan en contacten gelegd. Jennifer mocht in Tangkiling het evangelie brengen aan de jongeren in de kerk
van Berti en Sirait.

Lees meer over de zomerreis in het verslag op de website.

kluswerk bij Kota Palem Hilir

uitje met kinderen uit de wijk Hilir

inspectie van het terrein waar het gemeenschapshuis gebouwd zal worden

inspectie van het extra lokaal
bij de school in Tangkiling

Fanny en Jennifer met de jeugd van de kerk in Tangkiling

kinder-opwekkingsdienst in Pulang Pisau
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Het gemeenschapshuis

De voorbereidingen voor de bouw van het gemeenschapshuis - activiteitencentrum vorderen stap voor stap. We moeten nog even
wachten tot de oprichting van de nieuwe stichting op Kalimantan
helemaal rond is. En er moeten daarna nog een paar niet onbelangrijke formaliteiten geregeld worden. De grond en de bouwvergunning
moeten op naam van de nieuwe stichting komen te staan.
Maar als dat allemaal geregeld is, kunnen we ook echt aan de slag.
Het bouwteam staat al klaar en er wordt een exploitatieteam samengesteld dat de activiteiten in het gemeenschapshuis gaat organiseren en coördineren.

verkennen van de toegang tot het terrein
van het gemeenschapshuis

In het gemeenschapshuis gaan we activiteiten organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van Pulang Pisau en die kansen bieden
aan de armsten in de zich snel ontwikkelende maatschappij van Kalimantan. Zo willen we basisonderwijs voor volwassenen aanbieden,
en vakgerichte opleidingen, workshops en trainingen organiseren.

Help je mee met de fondswerving voor het gemeenschapshuis?
De bouw van het gemeenschapshuis kost ongeveer 40.000 euro.
Een aanzienlijk bedrag dat we via allerlei mogelijkheden bij elkaar
proberen te krijgen. Zodra alles er klaar voor is gaan we een grote
wervingscampagne organiseren. 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.

Kota Palem, een kruiwagen voor de
kinderen op weg naar een gelukkig leven

Volg je De Palmstad?

De website van De Palmstad heeft een nieuwe frisse opzet gekregen. Daardoor is de site ook op je smartphone goed te lezen. Surf
maar eens naar www.kotapalem.nl.
De Palmstad is ook actief op Facebook. Minstens één keer per
maand publiceren we een kort overzicht in tekst en foto’s van de
ontwikkelingen op Kalimantan.
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afronding van de bouw van het extra
lokaal van de kleuterschool in Tangkiling

Help je mee?

De Palmstad kan best wat hulp gebruiken.
Help je mee? Helpen kan op verschillende manieren.
Gebed
Gebed is het belangrijkst. Bid je mee voor de kinderen op Kalimantan? En voor hun familie, de juffen, de vrijwilligers? We willen je ook
vragen om gebed voor het bestuur van de nieuwe stichting op Kalimantan. Voor wijsheid en daadkracht.

elke week een maaltijd op school

Helpers voor fondswerving gemeenschapshuis
Speciaal voor de fondswerving voor het gemeenschapshuis - activiteitencentrum die voor volgend jaar op de agenda staat, zoeken we
helpers. Kan je ons helpen met het compleet maken van de plannen
daarvoor, of kan je helpen met het benaderen van bedrijven? Jouw
hulp hebben we hard nodig. Ook als je in jouw straat of kerk ofzo wilt
collecteren. We zullen je als het zover is van flyers en presentaties
voorzien. Meld je maar aan via één van de bestuursleden van De
Palmstad of per mail via info@kotapalem.nl.
Financiële hulp
We kunnen ook financiële hulp voor de lopende activiteiten heel
goed gebruiken. Wil je vaste donateur worden, of een eenmalige bijdrage leveren? Hieronder een paar voorbeelden van de kosten die
De Palmstad maakt.


vergoeding juffen
ca 50 euro per juf per maand, voor op dit moment zes juffen



financiële sponsoring
10 euro per kind per maand, we hebben nu 11 sponsorkinderen



schooluniformen en sportkleding
7 euro per setje voor uniformen en 3,50 euro voor sportkleding



schoolmaaltijd en melk
ca 25 euro per maand voor elk van beide scholen
voor één keer per week een maaltijd en twee keer per week melk



samen spelen en leren

kinderbijbels
6 euro per stuk

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
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