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Voedselpakketten

Onze zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo verzorgt elke
maand het uitdelen van voedselpakketten aan gezinnen in Pulang
Pisau. We ondersteunen nu 19 gezinnen. Elke maand krijgen ze een
voedselpakket met onder andere rijst, eieren, olie, mie, uien en vis.
Dat kost ongeveer 15 euro per pakket. De gezinnen hebben het
hard nodig. Ook zonder de coronacrisis is er armoede, maar die pakt
voor sommige gezinnen nog zwaarder uit omdat de ouders, die vaak
dagloner zijn, nu maar sporadisch werk hebben.

Kleuterschool Kasih Borneo

Helaas zijn de scholen op Kalimantan nog gesloten. Er is ook nog
geen zicht op wanneer ze weer volop open gaan. De situatie is in
Indonesië nog minder overzichtelijk dan bij ons.
Er zijn wel contacten van de juffen met de kinderen. De juffen gaan
bij de kinderen langs en in hele kleine groepjes komen de kinderen
in het klaslokaal bij elkaar om toch nog les te krijgen. Zonder de coronacrisis zou het heel anders zijn gegaan. We hadden verwacht en
gehoopt dat er meer kinderen zouden instromen. Maar werven zit er
nu niet in. Hopelijk wordt dat in het nieuwe schooljaar weer mogelijk
en kunnen we een mooie doorstart maken.

geconcentreerd bezig bij les aan huis

Vertrouwen
Vertrouw op de Heer
en doe wat goed is.
Dan zul je veilig leven
in het land waar je woont.
Zoek je geluk bij de Heer,
want hij zal je alles geven
wat je vraagt.

maandelijkse voedselpakketten

De Heer zorgt voor mensen
die naar hem luisteren.
Hij geeft ze een land waar ze
voorgoed kunnen wonen.
Hij helpt hen in moeilijke tijden.
Als er hongersnood is,
hebben zij eten genoeg.
Psalm 37 : 3-4 en 18-19

Stichting De Palmstad

Sponsorkinderen

Stichting De Palmstad ondersteunt een aantal kinderen op Kalimantan. Een deel van de sponsorkinderen
zit op de middelbare school en een paar andere nog op de lagere school. In Nederland zijn er sponsoren die
elke maand een tientje doneren voor ‘hun’ sponsorkind. Het geld gaat niet zomaar naar de kinderen. Een
contactpersoon op Kalimantan kijkt wat het kind nodig heeft. Dat kan variëren van schooluniformen en boeken tot een fiets of in een enkel geval om medische zorg.
We hebben nu 14 kinderen onder onze hoede. De meeste van hen wonen in Pulang Pisau, de bakermat van
De Palmstad. Maar we ondersteunen ook een paar kinderen in Kanamit, een dorpje aan de andere kant
van de rivier waaraan ook Pulang Pisau ligt. En ook in Loksado, dat in wat meer bergachting gebied in het
oosten van Kalimantan ligt, hebben we een paar sponsorkinderen.

een paar van de sponsorkinderen
van De Palmstad
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Een bijzonder verhaal

Een heel bemoedigend verhaal over het werk van De Palmstad dat we met je willen delen is dat van Grace,
één van de sponsorkinderen. Ze is 11 jaar en woont in Loksado in een bergachtig deel van Kalimantan,
meer naar het oosten dan Pulang Pisau. Herlina is daar één keer op bezoek geweest en heeft daar met
haar vader (Tukiman, een dominee) en haar moeder (Ribka, die een schooltje runt) kennisgemaakt en daar
toen kinderbijbels uitgedeeld.
Grace hoorde dat er in het dorpje Barabai, dat drie uur van Loksado vandaan ligt, een zware overstroming
was geweest. Ze wilde iets doen voor de kleinste kinderen daar en bedacht een plan om melk voor de kleinsten te regelen. Ze benaderde Herlina daarover. Met financiële steun uit zowel Indonesië als Nederland zijn
via onze zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo 250 dozen melkpoeder geregeld. Logistiek nog een
hele klus om die in het getroffen dorpje te krijgen. De dozen zijn uiteindelijk door een groep mensen op motors naar Barabai gebracht, want met de auto is het dorpje nu niet te bereiken. De melk is uitgedeeld aan
de ouders van de kleine kinderen. De situatie in Barabai is schrikbarend. De overstroming zorgde er voor
dat het water tien meter hoog stond. Het grootste deel van het dorpje is weggevaagd. De mensen leven nu
in tenten. De achterliggende reden is onder andere steenkoolwinning en de klimaatverandering waar ook
Kalimantan mee te maken heeft.
Wat fantastisch dat zo’n jong meisje als Grace niet iets voor zichzelf vraagt, maar als sponsorkind zo’n actie
voor andere kinderen in gang zet. Kan je nagaan wat er gaat gebeuren als ze groot is en haar studie voor
arts heeft afgerond en weer terug is in Loksado. Want dat is haar doel. Arts worden om de mensen in Loksado en omgeving te helpen. We hopen haar nog lang te kunnen sponsoren om haar doel waar te maken.
Het past heel mooi in de doelstelling van De Palmstad om mensen te motiveren zelf actief te zijn in hun
maatschappij.

pakken melkpoeder vervoeren van Loksado naar Barabai
op de motor over moeilijk begaanbare wegen

Grace en haar ouders en broertjes en zusje
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onderweg van Loksado naar Barabai
geconfronteerd met de overstroming
en de gevolgen voor de bevolking.
veel huizen zijn verwoest
en de mensen wonen nu in tenten

officiële ontvangst in Barabai

Grace deelt melkpoeder uit
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Gemeenschapshuis

We kunnen nog niet starten met de bouw van het gemeenschapshuis. Door de coronacrisis zijn een aantal
dingen niet zomaar te regelen. De grond die we hiervoor hadden aangekocht kunnen we voorlopig niet gebruiken. Er zou een woonwijk omheen gebouwd worden waar we dan letterlijk middenin zouden liggen. De
projectontwikkelaar van het terrein waar de woonwijk zou komen is echter failliet gegaan. De woonwijk
komt er voorlopig niet. Als gevolg daarvan kan ons terrein niet ontsloten worden. We zijn daarom bezig om
een ander stuk grond op naam van De Palmstad - Batang Danum Kasih Borneo te krijgen. Dat is een proces
dat de nodige tijd kost.
Daarnaast is het nu ook niet te doen om de exploitatie fase verder voor te bereiden. De mensen die daar
een rol in gaan spelen kunnen elkaar niet of nauwelijks ontmoeten en afspraken met derden over bijvoorbeeld het geven van cursussen zijn nu ook niet concreet te maken.
Even geduld dus nog. Maar we blijven wel sparen
om zodra het kan een vliegende start te maken.
Er is uiteindelijk 50.000 euro nodig. Daarvan hebben
we nu 16.500 euro bij elkaar gespaard.

Kort nieuws
Bestuurswissel De Palmstad
Yanty Khouw-Chong is per 1 april gestopt met haar werk in het bestuur van De Palmstad omdat andere dingen meer tijd van haar vragen. Yanty was er vanaf het begin in 2013 bij. We bedanken haar
voor haar inzet en we blijven met elkaar in contact. Paul van Rossum neemt haar plaats in. Paul en zijn vrouw Jacqueline zijn erg geïnteresseerd in het werk op Kalimantan. We heten Paul van harte
welkom in het bestuur en zien uit naar prachtige en zegenrijke jaren.
Reizen naar Indonesië
Helaas zit het afreizen naar Indonesië er nog niet in. Ook daar wordt
geduld op de proef gesteld. Gelukkig heeft Herlina via WhatsApp bijna dagelijks contact met verschillende mensen op Kalimantan. Ze
neemt allerlei dingen met hen door en bemoedigt hen in deze lastige tijd. Wat zal het fanatisch zijn als ze elkaar weer kunnen ontmoeten.
John Eschweiler
Een nieuwe ontwikkeling is dat John Eschweiler, die nu in Rotterdam
bij Victory Outreach werkt, naar Indonesië gaat. Zijn vrouw en zoontje wonen op Sumatra. John wil zich definitief in Indonesië vestigen.
Dat is nog niet zo gemakkelijk in deze tijd. Bid je mee dat hij kan afreizen? John gaat eerst naar Sumatra en vandaar met zijn gezin
naar Pulang Pisau. Daar gaat hij een eigen bestaan opbouwen en de
stichting steunen, met onder andere werk onder tieners en hulp bij
de bouw en exploitatie van het gemeenschapshuis.
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juffen ontmoeten de kinderen

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 erg belangrijk. Bid je mee voor de kinderen, voor de gezinnen, de juffen, de vrijwilligers? Bid je mee voor het bestuur van Batang Danum Kasih Borneo? Voor wijsheid en ook voor geduld nu zoveel werk stil ligt?
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.


financiële sponsoring
10 euro per kind per maand



voedselpakketten
ca 15 euro per pakket



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



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

ontvangst van 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. Ongeveer
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

