nieuwsbrief oktober 2020

Kasih Borneo

De scholen in Indonesië zijn nog gesloten vanwege het Coronavirus.
Eind juni is het schooljaar 2019-2020 van kleuterschool Kasih Borneo nog wel afgesloten met een speciaal, maar sober, feest. Daarbij
is afscheid genomen van de kinderen die doorstromen naar de lagere school. De kleuterschool is ondertussen ook officieel erkend door
de overheid en heeft de papieren ontvangen die daarbij horen.
Een nieuw schoolseizoen met een nieuwe lichting kinderen zit er
voorlopig niet in. Maar dat betekent niet dat er helemaal niks gebeurt. De juffen van kleuterschool Kasih Borneo bezoeken regelmatig kinderen thuis of de kinderen komen één voor één of in een klein
groepje bij de juffen. Zo blijven de contacten in stand en leren de
kinderen toch nog het één en ander.
De juffen bereiden zich intussen voor op een herstart, ook al is het
nog lang niet duidelijk wanneer die komt. Ze volgen verschillende
online-cursussen. Fonda (één van de bestuursleden van onze zusterstichting in Indonesië) geeft de juffen vanuit Jakarta les in Engelse
taal en van de overheid kregen ze een seminar over creativiteit aangeboden. Verder struinen ze samen het internet af, op zoek naar
materiaal en methodes. Dat zal zeker de kwaliteit van het lesgeven
ten goede komen als de scholen weer mogen beginnen.

kleuterschool aan huis

Elkaar helpen

onderwijs bij de juffen aan huis

Jullie moeten elkaar helpen. God
zal ervoor zorgen dat jullie dat
kunnen. Want hij heeft aan ieder
van jullie een bijzondere kracht
gegeven, die je goed moet gebruiken.
Als je mensen helpt, doe dat dan
vanuit de kracht die God je geeft.

Zo krijgt God op allerlei manieren
eer. Want dankzij Jezus Christus
kunnen jullie doen wat God wil.
1 Petrus 4 : 10 - 11

Stichting De Palmstad

een paar foto’s van het sobere feest bij de afsluiting van het
schooljaar 2019 - 2020
de kinderen die van kleuterschool Kasih Borneo naar de
lagere school doorstromen kregen hun diploma uitgereikt
zoals dat in Indonesië gebruikelijk is

af en toe elkaar toch nog eens tegen komen en mooie dingen maken als de juf bij je thuis komt
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ondanks dat de kleuterschool gesloten is, ontmoeten de
kinderen de juffen nog regelmatig en leren ze schrijven en
rekenen en zijn ze lekker creatief bezig
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Voedselpakketten

Aan het begin van de Coronacrisis zijn we begonnen met het uitdelen van voedselpakketten aan een aantal gezinnen die dat goed
kunnen gebruiken. Armoede wordt nu extra zichtbaar door het wegvallen van het werk voor veel dagloners. Een paar mensen in Pulang
Pisau regelen het uitdelen van de pakketten. Elke maand kopen ze
eten in en leveren dat af bij de mensen thuis of de mensen komen
het ophalen. Een voedselpakket voor een maand bevat onder meer
rijst, eieren, olie, mie, uien, vis. Alles bij elkaar kost dat 15 euro per
pakket. Op dit moment ondersteunen we hiermee 17 gezinnen.
Een deel van de kosten van de voedselpakketten betalen we uit de
opbrengst van de prachtige batik mondkapjes die Yanty (bestuurslid
van De Palmstad) maakt. Belangstelling? Neem dan contact op via
info@kotapalem.nl.

Sponsoring kinderen lagere en middelbare school

Al een aantal jaren ondersteunen we een aantal kinderen op Kalimantan. Iets meer dan de helft van hen zit op de middelbare school
en de rest nog op de lagere school. We steunen op dit moment 13
kinderen. Die zijn allemaal gekoppeld aan een sponsor in Nederland. Op Kalimantan hebben we een paar contactpersonen. Zij informeren ons over wat het sponsorkind nodig heeft. Dat zijn meestal
dingen voor school, zoals schooluniform en boeken. Maar het kan
ook medische zorg of een fiets zijn. De sponsor in Nederland doneert elke maand 10 euro. Die wordt niet elke maand uitgegeven,
maar soms opgespaard voor de dingen die we hiervoor noemden.
Als Herlina in Indonesië is bezoekt ze zo veel mogelijk de kinderen
om in te schatten wat ze nodig hebben. Helaas zit het op bezoek
gaan naar Pulang Pisau vanuit Nederland er voorlopig nog niet in.
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voedselpakketten voor gezinnen

Gemeenschapshuis—
activiteitencentrum
bekijk ook de flyer aan het eind
van deze nieuwsbrief
Het project gemeenschapshuis - activiteitencentrum kan bijna starten. Door de coronacrisis lopen we wel
vertraging op, maar stapje voor stapje komen we er. We zijn bezig met de voorbereidingen voor de bouw,
met de fondswerving en met de exploitatieplannen. De datums die we in dit artikel noemen zijn onder voorbehoud.
De bouw
De plannen voor de bouw liggen al klaar. Het projectplan hebben Batang Danum Kasih Borneo en De Palmstad samen opgesteld. De bouwtekeningen hebben we een paar jaar geleden al gekregen van een architect
uit de familie van Herlina. We hebben een lap grond van 7.140 m2 ter beschikking. Het eigenaarschap moet
nog formeel worden geregeld voor we verder kunnen. We bekijken ook nog een optie om een extra strook
grond bij te kopen, die ons wat meer flexibiliteit kan geven in de ontsluiting van het terrein.
Het gebouw zelf wordt 300 m2 groot. De ruimte delen we in eerste instantie nog niet volledig in met vaste
ruimtes, we gebruiken voorlopig verplaatsbare wanden. We willen eerst ervaren hoe het gebouw in de praktijk gebruikt wordt en dan bepalen wat daarbij een verstandige indeling is.

Als we de laatste formele dingen hebben afgerond èn genoeg geld hebben, kunnen we starten met de
bouw. We mikken nu op het beginnen met de bouw in april 2021. De bouw zal ongeveer een jaar duren met
een uitloop tot maximaal anderhalf jaar.
De fondswerving
We hebben in totaal ongeveer 50.000 euro nodig om het gebouw neer te zetten. Een kleine 10.000 hebben
we inmiddels al bij elkaar gespaard. Vanaf 1 januari denken we actief te kunnen starten met de fondswerving. Maar je mag nu ook al een bijdrage overmaken naar De Palmstad. Dan kun je dat over dit jaar nog van
je belasting aftrekken. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. Geef maar aan dat jouw bijdrage voor het
gemeenschapshuis is.

50.000 euro lijkt heel veel, maar als je het omrekent naar een vierkante meter is het maar 166 per m2. We
kunnen starten met de bouw als we genoeg geld hebben voor de fundering en de muren. Dat is 57% van
het totaal. Dan werven we de rest van het benodigde geld tijdens de bouwfase.
De exploitatiefase
Het gaat natuurlijk om deze fase; de exploitatie. Er gaat veel gebeuren als het gebouw er staat. We hebben
een heel scala aan activiteiten op ons lijstje staan en die worden steeds concreter. Doel van de activiteiten
is om daarmee kansen te bieden aan de armsten in de zich snel ontwikkelende maatschappij van Kalimantan. Daarom staan basis- en beroepsonderwijs bovenaan het lijstje. Maar ook verschillende vormen van medische zorg en nog veel meer activiteiten zijn in voorbereiding.
Behalve dat we onderwijs gaan geven, kunnen we de mensen die de opleidingen volgen
ook helpen met een microkrediet. We kunnen bijvoorbeeld voor vrouwen die een naaicursus volgen, en die in hun dorpje of wijk daar zelf mee aan de slag willen, met een microkrediet een naaimachine regelen. We zijn inmiddels al een beetje aan het experimenteren met
dat concept.
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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 bestuur van
Bantang Danum Kasih Borneo? Voor wijsheid en ook voor geduld nu
zoveel werk stil ligt?

voedselpakketten klaar om uit te delen

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.


voedselpakketten
ca 15 euro per pakket



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



financiële sponsoring
10 euro per kind per maand



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



kinderbijbels
6 euro per stuk



gemeenschapshuis
totaal 50.000 euro, 166 euro per m2

‘tel je zegeningen’
leren tellen bij de juf aan huis

voorbeeld van de batik mondkapjes die
ons bestuurslid Yanty maakt
de opbrengst is voor de voedselpakketten

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.

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

