nieuwsbrief mei 2020

Voedselpakketten

Ook Indonesië is zwaar getroffen door het Corona virus. Net als bij
ons zijn de scholen gesloten en ligt het gewone leven stil. Veel mensen hebben ineens ook geen werk meer en dus geen inkomen.
We zijn daarom begonnen met het uitdelen van voedselpakketten
aan een aantal gezinnen die het echt nodig hebben. In april waren
dat twaalf gezinnen, maar dat zullen er de komende tijd wel meer
worden. Elke maand zorgen we voor een voedselpakket met rijst,
eieren, olie, mie, uien, vis enzo. Per pakket kost dat ongeveer 16
euro bij de huidige koers.
Het was de bedoeling dat Herlina van medio april tot medio mei
naar Kalimantan zou gaan. Dat zat er helaas niet in. Ze zou dan ook
spullen uitdelen die we een paar maanden geleden vanuit Nederland naar Pulang Pisau hebben gestuurd. Zes dozen vol zijn dat, met
onder andere kleren, spullen voor de school (waaronder ook een
whiteboard), en ook alvast allerlei dingen voor de inrichting van het
gemeenschapshuis. De dozen met die spullen zijn wel aangekomen,
maar Herlina dus niet.
Gelukkig hebben we wel elke dag contact met de mensen in Pulang
Pisau. Helemaal stil ligt het werk van De Palmstad en onze zusterstichting niet. Er zijn verschillende activiteiten in voorbereiding. Met
deze nieuwsbrief praten we je daarover weer bij.

uitdelen van voedselpakketten

Jezus Christus,
bron van liefde
Jezus Christus heeft ons geleerd
wat liefde is. Hij heeft zijn leven
voor ons gegeven. Daarom moeten ook wij ons leven geven voor
andere gelovigen. …… Vrienden,
we moeten anderen laten merken
dat we van hen houden. Niet door
mooie woorden, maar door daden
die Gods waarheid laten zien.
1 Johannes 3 : 16 en 18

Stichting De Palmstad

Batang Danum Kasih Borneo

‘Batang Danum Kasih Borneo’, dat is de naam van de zusterstichting in Pulang Pisau op Kalimantan. De oude stichting in Jakarta is
opgeheven en er is nu dus een frisse nieuwe lokale organisatie. De
naam ‘Batang Danum Kasih Borneo’ betekent ‘Bron van Liefde voor
Borneo’. Dat is wat het bestuur voor ogen heeft. Dat ze een rivierbron mogen zijn waaruit het water over heel Kalimantan stroomt.
Een bron die gevuld is met de Liefde van Jezus Christus. Zijn Liefde
stroomt door Borneo. De betekenis van de naam is ook mooi zichtbaar gemaakt in het logo van de zusterstichting.
Het bestuur is meteen aan de slag gegaan. Met onder meer het nog
steviger neerzetten van het onderwijs en het uitwerken van de plannen voor het gemeenschapshuis. Prachtig om met hen samen te
werken. We wensen hen Gods zegen, en Zijn wijsheid en liefde.

Kleuterscholen

Inmiddels zijn drie van de vier kleuterscholen die De Palmstad bij de
start heeft geholpen, helemaal zelfstandig. We zullen vast in speciale gevallen nog wel her en der bijspringen. Maar het is goed om te
zien dat het werk op Kalimantan niet van ons afhangt. Het is goed
om te zien dat die zelfstandigheid opgepakt wordt.

De vierde school, die we nog wel onder onze hoede hebben, heet
sinds de oprichting van de nieuwe stichting ‘Kasih Borneo’. Ze gaan
het nieuwe schooljaar alvast voorbereiden. De school staat naast de
kerk van dominee Yuli, die de mede-initiator is van veel werk van De
Palmstad. De jongste groep kinderen krijgt in het nieuwe seizoen
zijn eigen plekje in de kerkzaal. Daar wordt met verplaatsbare schotten een lokaaltje afgeschermd. De stoelen en tafels voor het nieuwe
klasje worden binnenkort ingekocht. We hebben daar al een bijdrage voor overgemaakt naar Batang Danum Kasih Borneo. We hopen
dat de school snel weer kan starten. De kinderen missen de school
en de juffen missen de kinderen.

de eerste vergadering van
Batang Danum Kasih Borneo

hier ongeveer komt de zandweg naar het
terrein van het gemeenschapshuis

Plannen voor het gemeenschapshuis

Met het bestuur van Batang Danum Kasih Borneo hebben we het plan voor het gemeenschapshuis nog
eens doorgenomen. De plannen voor de exploitatiefase zijn alweer een stuk verder uitgewerkt, ook al duurt
het nog wel een tijdje voor de activiteiten van start kunnen gaan. Ook het starten van de bouw zit er nog
even niet in. De begroting kunnen we nu ook niet keihard vaststellen. Er is teveel onzekerheid in de economie en ook de koers van de Rupiah verandert met de dag.
De eerste stap
De eerste stap die gemaakt moet worden om het activiteitencentrum te kunnen bouwen, is de aanleg van
een zandweg naar het terrein. Pas als er een weg is kun je echt stappen maken :-) De toegangsweg is 200
meter lang en 6 meter breed. Als er de komende maanden meer bouwwerkzaamheden in
de omgeving zijn, kunnen we misschien profiteren van het feit dat een aannemer zijn machinerie al in de buurt heeft en het werk met korting laten uitvoeren. De bestuursleden zijn
er alert op. We hebben alvast de ongeveer 2.500 euro voor deze klus overgemaakt, zodat
ze meteen zaken kunnen doen als de kans zich voordoet.
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Help je mee?

De Palmstad en de mensen op Kalimantan kunnen jouw hulp goed
gebruiken. Help je mee? Helpen kan op verschillende manieren.
Gebed
Gebed is het belangrijkst. Bid je mee voor de kinderen, voor de gezinnen, de juffen, de vrijwilligers? Bid je mee voor het nieuwe bestuur van Bantang Danum Kasih Borneo? Voor wijsheid en ook voor
geduld nu zoveel werk stil ligt?

kleuterschool Kasih Borneo begin 2020

Financiële hulp
We kunnen jouw financiële hulp heel goed gebruiken. Wil je vaste
donateur worden, of een eenmalige bijdrage leveren? Hieronder een
paar voorbeelden van de kosten die De Palmstad maakt. Je kunt
jouw gift overmaken op rekening NL50 ABNA 0457 1760 83 van
Stichting De Palmstad. Alle giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
de pakketten uit Nederland met onder
andere kleding en schoolspullen zijn in
Pulang Pisau gearriveerd



voedselpakketten
ca 16 euro per pakket



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



financiële sponsoring
10 euro per kind per maand, we hebben nu 12 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 één keer per week een maaltijd en
twee keer per week melk



kinderbijbels
6 euro per stuk

gezellig op het schoolplein, hopelijk kan
het snel weer, de kinderen missen het

Volg je De Palmstad?

Op de website van De Palmstad vind je veel informatie over de activiteiten en projecten van De Palmstad. 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 actuele ontwikkelingen op Kalimantan.
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Salvador Allendestraat 28
3065 ED Rotterdam
010-4471156 / 06-13303478
info@kotapalem.nl
www.kotapalem.nl
NL50 ABNA 0457 1760 83

