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De Palmstad: reisverslag voorjaar 2022 

De vorige bestuursreis naar Indonesië was in de zomer van 2019. Lang geleden dus. Door de corona 
perikelen was het een paar jaar lang niet mogelijk naar Indonesië af te reizen. Maar gelukkig kon 
het in het voorjaar van 2022 weer. Het regelen van de reis was wel wat complexer. Er moest veel 
van te voren worden georganiseerd. Extra testen, een Indonesische corona app op de smartphone 
installeren en een visum regelen via een reisbureau in Indonesië. Maar op 12 april kon Herlina ver-
trekken. De vlucht naar Jakarta zelf was ook intensiever door extra controles. Maar met wat vertra-
ging is ze toch veilig in Indonesië aangekomen en kon ze beginnen aan haar reis van zestig dagen. 

 
Veel hoogtepunten 
Hoofddoel van de reis was het ontmoeten van de mensen op 
Kalimantan om hen te bemoedigen. Samen met de bestuurs-
leden van onze zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo 
(BDKB) heeft Herlina diverse dingen weer op een rijtje gezet. 
De status van verschillende projecten hebben ze doorgeno-
men en nieuwe acties zijn in gang gezet. 
 
Hoogtepunten van de reis waren onder andere de bezoeken 
aan huisgemeenten aan de overkant van de rivier en aan een 
woonkamp bij een palmplantage. Ook een reis naar het ver 
afgelegen Loksado was erg mooi. 
 
Maar het absolute hoogtepunt was het heropenen van één 
van de kleuterscholen die we als De Palmstad eerder hadden 
helpen oprichten. Deze school zou zelfstandig doorgaan, 
maar dat was mislukt. Herlina mocht samen met de mensen 
in Pulang Pisau, na heel hard werken, de heropening van deze 
kleuterschool meemaken. Een heel bijzonder moment na zo’n 
lange tijd niet op Kalimantan te zijn geweest.  
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Op reis naar Jakarta 
Op 12 april is Herlina vertrokken. Behalve twee 
koffers en een trolley heeft ze ook een gitaar 
meegenomen. Het is een intensieve reis met veel 
controles. Ook bij de tussenstop in Singapore is 
het erg druk. Maar ze komt veilig aan in Jakarta, 
waar ze bij haar broer KieKie logeert om eerst in 
Jakarta een aantal dingen te regelen en mensen 
te ontmoeten die ze lang niet heeft gezien.  
 
Even relaxen met familie 
Haar broer en schoonzus trakteren haar op paas-
zondag op een dagje uit. Samen hebben ze een 
leuke en relaxte dag.  
 
Door naar Kalimantan 
Een week nadat ze uit Nederland vertrok is ze 
doorgereisd naar Kalimantan. Een zus van haar 
ging deze keer mee. De vlucht van Jakarta naar 
Palangkaraya op Kalimantan duurt vijf kwartier 
en dan is het nog een kleine twee uur rijden naar 
Pulang Pisau.  
 
In Pulang Pisau heeft Herlina de hele tijd gelo-
geerd bij Yuli, die daar dominee is en de sturende 
kracht is achter alle werk van Batang Danum Ka-
sih Borneo. Heel bijzonder ook om haar weer te 
ontmoeten, toch echt anders dan de frequente 
WhatsApp contacten. inchecken op Schiphol 

met haar zus KimKim op weg van Jakarta naar Kalimantan 
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Paaszondag 
dagje uit met familie  

in Jakarta 
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Huisgemeenten Kanamit  
In de zondagsdienst in de kerk van Yuli is Herlina 
enthousiast verwelkomd. Na de dienst gaan ze er 
op uit. Een gemeentelid van Yuli is al enige tijd 
betrokken bij de start van huisgemeenten in 
Kanamit aan de overkant van de rivier waaraan 
Pulang Pisau ligt. Ze bezoeken die huisgemeen-
ten de eerste zondag dat Herlina op Kalimantan 
is. Ook later doen ze dat nog een paar keer.  
 
Die eerste keer regent het enorm hard. De we-
gen zijn voor een deel veranderd in modderpoe-
len. Terug gaan ze met een veerboot die aan-
meerde in de haven van Pulang Pisau. 

welkom in de kerk van Yuli 

reizen over modderwegen 

bij een huisgemeente in Kanamit 

op de veerboot terug van Kanamit naar Pulang Pisau 
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Barakkenkamp Tahai 
Behalve bij de huisgemeenten in Kanamit zijn ze 
ook een paar keer naar Tahai gegaan. Dat is een 
afgelegen barakkenkamp bij een grote palmplan-
tage. Er wonen zestig gezinnen uit Irian Jaya 
(Papoea). De kinderen gaan niet naar school. De 
broer van Yuli, dominee Unung, leidt er een ge-
meente. En de zus van Yuli en haar dochter zijn 
er een zondagsschool begonnen. Ze bezoeken 
het kamp regelmatig. Herlina heeft aan de kin-
deren schoolspullen uitgedeeld. 

het barakkenkamp in Tahai 

aandacht voor de kinderen in Tahai 

Bijbelstudie met jongeren 
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Loksado 
De mensen in Loksado hadden Herlina gevraagd om ook hen te 
bezoeken. Halverwege de reis heeft ze dat gedaan. Ook John en 
zijn vrouw zijn meegegaan. Via de kerk van Yuli is er een auto 
met chauffeur geregeld.  
 
Loksado ligt ver afgelegen in het oosten van Kalimantan, hoog in 
de bergen. Zo ver afgelegen dat Herlina een paar dagen geen 
internet heeft. Loksado is tegenwoordig wel met de auto bereik-
baar, maar naar de dorpjes eromheen kun je alleen met een mo-
tor. Herlina was al een paar keer eerder in Loksado geweest en 
kent een dominee en zijn vrouw goed. Drie van hun kinderen 
(Grace, Eunike en Joseph) worden gesponsord door De Palmstad. 
Het was erg fijn hen na zo lange tijd weer te ontmoeten. 
 
In Loksado zijn activiteiten voor kinderen gehouden. Ze deelden 
daarbij onder andere kinderbijbels uit en ook kleding. Ook heb-
ben ze met veel volwassenen gesproken en voor hen gebeden. 

 

kinderbijbels uitgedeeld in Loksado 

Eunike pakt de kinderbijbels uit de omgeving van Loksado,  
met prachtige natuur 

maaltijd bij een verlovingsfeest in Loksado  
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De kleuterscholen 
De Palmstad heeft sinds de oprichting van de 
stichting in 2013 vier kleuterscholen geholpen 
met de start. Eén daarvan staat in Tangkiling ten 
noorden van Palangkaraya. Die draait heel goed.  
 
De andere drie staan in Pulang Pisau. De eerste 
school die we daar onder onze hoede namen 
draait inmiddels zelfstandig. Ook met de kleuter-
school Kasih Borneo, die achter de kerk van Yuli 
staat, gaat het goed. Tijdens de reis van Herlina 
zijn daar toiletten bijgebouwd, zodat de kinderen 
niet meer helemaal om het gebouw heen moe-
ten lopen als ze naar de wc moeten. 

stoeltjes en tafeltjes schoonmaken 

 
Kleuterschool opknappen en heropenen 
Met de andere kleuterschool in Pulang Pisau ging het niet zoals de bedoeling was. Ook die zou zelf-
standig draaien, maar dat is niet goed gegaan door de coronaperiode en andere redenen. Samen 
met Batang Danum Kasih Borneo en juf Monica, die een tijdje bij haarzelf in dorpje een kleuter-
school hield, is er contact gezocht met het dorpshoofd en de lokale onderwijsinstelling. Die hebben 
toestemming gegeven om de school weer te herstarten. Om de boel weer op te starten zijn de ou-
ders en andere mensen in de buurt benaderd. Dat heeft geleid tot stevige acties. 
 
Het schoolgebouw was verwaarloosd. Het was vuil, met veel schimmel op de muren. Ze hebben het 
samen weer schoongemaakt en geverfd. Het ventilatiesysteem en de waterpomp waren stuk. Die 
zijn vernieuwd. Een paar mannen hebben het gras op het schoolplein gemaaid, dat stond wel een 
meter hoog. Ook een boom die bijna omviel hebben ze omgezaagd en weggehaald. De juffen heb-
ben de boeken en ander leermateriaal afgestoft en weer op een rijtje in de kast gezet. Alles bij el-
kaar is dat wel twee weken werk geweest. Herlina heeft er ook veel uren ingestoken, voor het rege-
len van dingen, maar ook bij het klussen heeft ze geholpen. Heel bijzonder was het dat Herlina de 
eerste keer dat kinderen en moeders bij elkaar in de school waren, mocht meemaken. Een mooi 
resultaat, waar we met dankbaarheid op terug kunnen zien. 

toiletten bouwen bij kleuterschool Kasih Borneo 

vegen, schrobben, dweilen 
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grote schoonmaak 

 

 

de nieuwe waterpomp 
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de heropening 
van de kleuterschool 

 

feest bij de heropening 

afscheidsetentje met de juffen 



 

  reisverslag voorjaar 2022  10 

Ook dit was onderdeel van de bestuursreis 
Tijdens de reis van zestig dagen heeft Herlina 
behalve de dingen die we hiervoor al beschreven 
hebben, nog veel meer gedaan. Zo heeft ze een 
paar sponsorkinderen gesproken en met hen de 
plannen doorgenomen voor hun verdere ontwik-
keling. Eén van de jongens die helemaal aan het 
begin op de kleuterschool gezeten heeft, kwam 
spontaan naar haar toe. Hij gaat nu naar de mid-
delbare school en wil graag een opleiding voor 
motormonteur doen. Misschien kunnen we hem 
en andere jongeren helpen om hun dromen waar 
te maken. 
 
John is met zijn vrouw Susanty en hun zoontje in 
Pulang Pisau geweest. Bedoeling was dat John 
zich daar permanent zou vestigen. De Palmstad 
en de mensen van BDKB hebben daar vooraf, en 
toen John er aangekomen was, veel energie in 
gestoken. Zo was er een verblijf geregeld en was 
dat ingericht zodat ze zich daar konden settelen 
in afwachting van definitieve huisvesting. Ook 
een paar dagelijkse bezigheden waren voor hen 
georganiseerd. Toch pakte één en ander anders 
uit. John is weer uit Pulang Pisau vertrokken en 
beraadt zich op de toekomst. 
 
In Palangkaraya heeft Herlina advocaat Tukas en 
zijn gezin ontmoet en kort bij hen gelogeerd. Hij 
helpt Batang Danum Kasih Borneo en De Palm-
stad bij juridische processen. Met één van de 
zonen en een vriend van hem heeft ze een Bijbel-
studie gehouden. 
 
Uiteraard heeft Herlina in Jakarta tijd doorge-
maakt met Fonda, met wie we al lang een fijne 
band hebben. Haar kinderen waren ook blij Herli-
na weer te zien. 
 
Ook Eva heeft ze ontmoet. Eva is een vrouw in 
Jakarta die een klein winkeltje voor etenswaren 
heeft en van haar inkomen regelmatig geld over-
maakt naar de Indonesische stichting. 
 
Zestig dagen zijn zo voorbij 
Herlina had nog veel meer mensen weer willen 
ontmoeten. Zestig dagen lijkt heel lang, maar de 
tijd vloog om. Er staat dus nog veel op de agenda 
voor volgende reizen naar Indonesië.  

met Tukas en zijn gezin in Palangkaraya 

Fonda en haar gezin 

bijpraten met Eva in Jakarta 
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Terugreis 
Na zestig dagen is Herlina teruggevlogen naar Nederland. De terugreis ging een stuk eenvoudiger 
dan de heenreis. Er waren geen extra controles en voorwaarden enzo. Fonda en haar kinderen - die 
haar als oma zien - begeleidden haar naar het vliegveld in Jakarta. De vlucht liep helemaal op sche-
ma. Vroeg in de ochtend van zondag 12 juni konden we haar weer begroeten op Schiphol en deze 
gezegende reis afsluiten.  

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. 
 
Laat je leiden door de Heer. 
Vertrouw op hem, hij zal je helpen. 
Hij zal je alles geven waar je recht op hebt. 
 
Je zult stralen als het licht in de ochtend, 
als de zon in de middag. 

uit Psalm 37 

naar het vliegveld begeleid door Fonda en de kinderen 

ontvangst op Schiphol 


