nieuwsbrief december 2021

2021, een bijzonder jaar

2021 was een bijzonder jaar, ook voor De Palmstad. Niet alle activiteiten die we gepland hadden konden we oppakken. Maar er deden
zich ook onverwacht mooie situaties voor. Al met al hebben we een
gezegend jaar gehad. In deze nieuwsbrief blikken we terug.

Kleuterscholen

De kleuterscholen zijn het grootste deel van het jaar gesloten gebleven. Toch zijn er wel weer nieuwe kinderen ingeschreven. Anderen
zijn doorgestroomd naar de lagere school. In juni hebben we van die
kinderen afscheid genomen tijdens een traditionele diplomauitreiking. Er zitten nu in totaal 16 kinderen op kleuterschool Kasih
Borneo. De juffen bezoeken de kinderen aan huis of er komen een
paar kinderen naar de juffen toe. De juffen zitten verder ook niet stil.
Ze zijn steeds bezig om hun kennis over onderwijs te vergroten. Dat
doen ze onder andere met online opleidingen op PABO niveau.
Bij kleuterschool Kasih Borneo is het schoolplein opgeknapt. Er zijn
een paar mooie speeltoestellen bijgeplaatst. Bij kleuterschool Theona bij Tangkiling is een terras om de school heen gemaakt. De Palmstad heeft dat gefinancierd. Het terras was hard nodig om te voorkomen dat bij hevige regenval de klassen onder water zouden komen
te staan. Het terras was nog maar net klaar toen er overstromingen
kwamen. De school bleef lekker droog.
de jaarafsluiting van Kasih Borneo in juni 2021

diploma-uitreiking

Juichen van vreugde
Toen de Heer terugkeerde naar
Sion, juichten we van vreugde.
We droomden weer van een toekomst, we konden weer lachen.
Alle volken zeiden: ‘De Heer doet
grote wonderen voor zijn volk.’
Ja, de Heer deed grote wonderen
voor ons. Wat waren we gelukkig!
Daarom vragen wij u, Heer: Kom
ook nu snel bij ons terug. Breng
ons weer tot leven, zoals regen
alles weer laat groeien.
Mensen die nu huilend zaaien,
zullen juichen bij de oogst. Mensen die nu verdriet en pijn hebben,
zullen dan zingen en juichen.
Psalm 126

Stichting De Palmstad

nieuwe speeltoestellen op het schoolplein van Kasih Borneo

Voedselpakketten

We hebben eerder dit jaar een kleine twintig gezinnen ondersteund met maandelijkse voedselpakketten. Het aantal is teruggelopen naar vier.

het terras om kleuterschool Theona is klaar,
overstroming van de klassen is voorkomen

Dierenweide

Een tijdje geleden hebben we een paar
geitjes gekocht. Een eerste beginnetje met
het dierenweide concept dat we de komende jaren verder willen uitwerken.

Dat kan omdat de dagloners voor het overgrote
deel weer aan het werk konden. We steunen nu
alleen nog de meest kwetsbare gezinnen; ouderen
en gezinnen zonder vader.
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Moestuinen

In 2021 hebben we twee stukken grond onder onze hoede gekregen. Eén daarvan ligt bij Palangkaraya en het andere in de buurt van
Pulang Pisau.
Palangkaraya
Het terrein in Palangkaraya is 1.800 m2 groot. We hebben het via
Berti en haar man Sirait uit Tangkiling (met wie we al lang een band
hebben) gekocht van een oude vrouw die dringend geld nodig had.
Het terrein ligt aan de buitenrand van Palangkaraya.

Yuli, Berti en Sirait bij Palangkaraya

De grond kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld fruitteelt, maar het
realiseren van eenvoudige huizen voor arme gezinnen is ook een
mogelijkheid. We hebben via Berti klapperbomen gekocht om het
terrein af te bakenen. Volgende stap is dat studenten van de bijbelschool in Palangkaraya er moestuinen gaan realiseren.
Pulang Pisau
Het terrein in Pulang Pisau is 22.500 m2 groot. We hebben het gekregen van de moeder van meneer Maskur (de vader van Putri, één
van onze sponsorkinderen). Het is een uitzonderlijk goed stuk grond,
want hoger gelegen en daardoor geschikt voor andere begroeiing
dan elders.

het terrein bij Pulang Pisau

Het terrein is nu deels bebouwd met oude rubberbomen en moet
opnieuw beplant worden. Dat wordt door meneer Maskur met hulp
van anderen als vrijwilligerswerk gedaan. Er zijn zaden voor bomen
gekocht in Java, waarmee ook op deze grond een moestuin wordt
gerealiseerd. We helpen vanuit Nederland met onder andere het financieren van gereedschap. Ze hebben bijvoorbeeld een zaagmachine nodig waarmee de oude rubberbomen kunnen worden weggehaald, om plaats te maken voor fruitbomen en groentestroken.

oude rubberbomen omzagen

Gemeenschapshuis

We kunnen helaas nog niet starten met het gemeenschapshuis. Er moeten nog een aantal dingen geregeld
worden voor we kunnen beginnen met de bouw. Door de coronacrisis gaat dat niet zo eenvoudig. Ook het
opzetten van de exploitatie is nu niet zomaar te doen. Ergens zijn we wel blij dat de bouw nog niet begonnen was voor de coronaperiode. Want dan had het gebouw nu leeg gestaan omdat de beoogde activiteiten
nu niet zijn toegestaan.
We hebben wel vorderingen gemaakt met de fondswerving.
Inmiddels hebben we bijna 20.000 van de benodigde 50.000 euro bij elkaar gespaard.
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Sponsorkinderen

De hulp aan sponsorkinderen is in 2021 gewoon doorgegaan. We
steunen op dit moment 14 kinderen. Een deel van de sponsorkinderen zit op de middelbare school en een paar andere nog op de
lagere school.
In de vorige nieuwsbrief hebben we het mooie en bijzondere verhaal
gedeeld over het sponsorkind Grace uit Loksado. Zij had een actie in
gang gezet om kleine kinderen in een dorp dat door een grote overstroming getroffen was, van melk te voorzien. Een geslaagde actie
en we zijn trots op ‘onze’ Grace en haar familie. Grace wil graag arts
worden om de mensen in Loksado en omgeving te helpen. Fijn dat
we haar daarin kunnen steunen.

Grace uit Loksado bij de melkactie

Putri is ook zo’n bijzonder sponsorkind. Ze wil graag tandarts worden
en na haar studie in Pulang Pisau aan de slag gaan. Ze is een erg
gedreven meisje. Ze zit nog op de lagere school. We gaan haar helpen in het hele traject van haar opleiding. Paul van Rossum, één van
de bestuursleden van De Palmstad, werkt hier in Nederland in de
tandartsbranche. Via hem kunnen we vast wel tandartsen warm maken om Putri te steunen. En misschien kunnen we via hen ook aan
tandartsmateriaal komen. Dan kunnen we, zodra het gemeenschapshuis er staat, al met tandartsactiviteiten aan de slag gaan.

Ondersteuning kerken

Via het lokale bestuur van onze zusterstichting Batang Danum Kasih
Borneo in Pulang Pisau steunen we kerkelijk werk. Dominee Yuli
werkt samen met één van haar gemeenteleden (meneer Yopi) aan
het oprichten van huisgemeenten in Kanamit Barat, een gebied aan
de andere kant van de rivier. Ze gaan daar elke week naartoe en
hebben er onder andere bijbels uitgedeeld.
Voor de kinderen van de kleuterscholen, kinderclubs en kerken hebben we 100 boekjes met bijbelverhalen gekocht. Die worden binnenkort uitgedeeld. Ze kosten ongeveer 2 euro per stuk.

John vertrekt naar Indonesië

Het heeft wat langer geduurd dan we eerst dachten, maar John
Eschweiler vertrekt nog dit jaar naar Indonesië. De voorbereidingen
zijn gaande. Persoonlijke goederen van John hebben we in november al naar Pulang Pisau gestuurd. John zelf zal eerst naar Sumatra
gaan waar zijn vrouw Susanty en hun zoontje Uriel wonen. Daar regelen ze dan een visum voor langere tijd. Als dat rond is vertrekt
John met zijn vrouw en zoontje naar Kalimantan.
In Pulang Pisau gaat John een eigen bestaan opbouwen en stichting
De Palmstad en onze zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo
helpen. John gaat zich onder andere inzetten voor werk
onder tieners en gaat helpen bij de bouw en exploitatie
van het gemeenschapshuis.
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sponsorkind Putri uit Pulang Pisau

John en zijn vrouw Susanty

Help je mee?

De Palmstad en de mensen op Kalimantan kunnen jouw hulp goed
gebruiken. Help je mee? Helpen kan op verschillende manieren.

Gebed
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.

boekjes met bijbelverhalen voor kinderen

 financiële sponsoring

10 euro per kind per maand
 voedselpakketten

ca 15 euro per pakket
 vergoeding juffen

ca 45 euro per juf per maand, voor op dit moment vier juffen
 schooluniformen en sportkleding

7 euro per setje voor uniformen en 3,50 euro voor sportkleding
 boekjes met bijbelverhalen

2 euro per stuk
 kinderbijbels

6 euro per stuk
les aan huis met de juf die langskomt
 gemeenschapshuis

totaal 50.000 euro, 166 euro per m2

Volg je De Palmstad?

Op de website van De Palmstad vind je veel informatie over de activiteiten van De Palmstad. Surf maar eens naar www.kotapalem.nl.
De Palmstad is ook actief op Facebook. Regelmatig
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

