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Een nieuwe start  
We hebben dit jaar met een aantal activiteiten een nieuwe start kun-

nen maken. De afgelopen jaren liepen sommige zaken langzaam 

door corona. Maar nu zetten we het tempo er weer op.  
 

Bestuursreis voorjaar 2022 

De bestuursreis van Herlina in het voorjaar was heel bijzonder. Meer 

dan twee jaar was ze niet naar Indonesië geweest, waar ze anders 

vaak twee keer per jaar naar Kalimantan ging. 

 

Start schooljaar 2022-2023 

Het schooljaar 2022-2023 is weer op locatie gestart. De klassen 

zitten weer vol en de juffen zijn enthousiast aan de gang gegaan.  

 

Heropening kleuterschool 

Heel bijzonder is het dat we de kleuterschool in de wijk Anjir Kalam-

pan in Pulang Pisau weer op gang mochten helpen.  
 

Start bouw mini-gemeenschapshuis  

Een andere stevige start maken we met de bouw van een mini-

gemeenschapshuis.  

 

In deze nieuwsbrief praten we je bij over deze mooie ontwikkelingen. 

  

 

De start van alles  

 

In het begin was Gods Zoon er al. 

Hij was bij God, en hij was zelf 

God. In het begin was hij al bij 

God. Alles is door hem ontstaan. 

Zonder hem zou er niets zijn.  

 

Al het leven komt van hem. Het 

leven dat hij brengt, is het licht 

voor de mensen.  

 

Hij is het licht dat schijnt in het 

donker. En het licht heeft het ge-

wonnen van het donker. 

 

Gods Zoon is een mens geworden. 

Hij heeft bij ons gewoond.  

 

God is goed voor ons, telkens 

weer. Dat merken we aan de grote 

liefde die zijn Zoon ons laat zien. 
 

uit Johannes 1 

afsluitingsfeest 2021-2022 Kasih Borneo 

start schooljaar Kasih Borneo 



het hek om de school Kasih Borneo 
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bouw van toiletten bij Kasih Borneo 

Schooljaar 2022-2023 
Het schooljaar is weer enthousiast begonnen. De kinderen kunnen 

weer op school komen. De periode dat ze niet of maar af en toe 

eens bij elkaar in de klas mochten zitten is afgesloten. Voor de kin-

deren die naar de lagere school zijn gegaan is in juni een afsluitings-

feest gehouden. Met diploma-uitreiking, zoals dat in Indonesië ge-

bruikelijk is.  

 

Het terrein rond kleuterschool Kasih Borneo is voorzien van een hek 

om de auto’s te weren zodat het geen gevaar oplevert voor de kin-

deren. En er zijn twee toiletten gebouwd voor de kinderen, zodat ze 

niet eerst helemaal om de school heen hoeven te lopen als ze naar 

de wc moeten.  

 

Een paar juffen zijn wat anders gaan doen. Eén van hen volgt nu een 

theologische opleiding op Java. We ondersteunen haar daarbij. Als 

ze klaar is met de studie gaat ze zich weer volop inzetten voor het 

werk van de stichting. Als vervanging van de vertrokken juffen heb-

ben we nieuwe gemotiveerde juffen mogen verwelkomen.  

Sponsoring van opleiding van jongeren  

Voor een paar jongeren zijn we gestart met het ondersteunen van 

hun beroepsopleiding. Zo steunen we bijvoorbeeld een meisje dat 

een tandartsopleiding op universitair niveau wil volgen. Dat is een 

speciaal traject waar we met de sponsor in Nederland specifieke 

afspraken over maken, inclusief de hoogte van de financiële onder-

steuning.  
 

Nu de kinderen die eerst op door De Palmstad gesteunde kleuter-

scholen zaten de middelbare school leeftijd hebben bereikt, zullen 

we meer jongeren op deze manier kunnen ondersteunen. Dat kan 

voor een opleiding tot arts zijn, maar ook tot motormonteur of wat ze 

maar op hun hart hebben.  
 

  Het kunnen lange en korte opleidingstrajecten zijn. We  

  gaan de komende tijd ontdekken welke behoeften er zijn 

  en hoe we via de stichting de jongeren kunnen helpen. 

kinderen en juffen genieten van het  

samen weer op school kunnen zijn 

de eerste schooldag van seizoen 2022-2023 
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eerst samen hard werken en dan de heropening meemaken 

De voorjaarsreis  
Herlina is vanaf medio april zestig dagen in Indonesië geweest. Een bijzondere reis na bijna drie jaar. Hoofd-

doel van de reis was het ontmoeten van de mensen op Kalimantan om hen te bemoedigen. Samen met de 

bestuursleden van onze zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo (BDKB) in Pulang Pisau heeft Herlina 

diverse dingen weer op een rijtje gezet. Hoogtepunten van de reis waren de bezoeken aan huisgemeenten 

aan de overkant van de rivier, aan een woonkamp bij een palmplantage en naar het ver afgelegen Loksado. 

De heropening van één van de kleuterscholen die we als De Palmstad eerder hadden helpen oprichten, was 

een heel bijzonder moment dat Herlina op haar reis nog net mee mocht maken. Ze heeft tijdens haar reis 

veel tijd besteed aan de mogelijkheid de school te heropenen.  

 

We hebben een uitgebreid reisverslag gemaakt van de voorjaarsreis. Dat verslag vind je op onze website. 

Dit is het linkje naar het verslag. De volgende reis van Herlina naar Indonesië zijn we alweer aan het voorbe-

reiden. Medio november vertrekt ze voor opnieuw zestig dagen, met weer een mooi programma.  

met de veerboot onderweg naar een paar huisgemeenten 

kinderbijbels uitgedeeld bij het bezoek aan Loksado 

 

het woonkamp bij een palmplantage  

met de kinderen die daar wonen en niet naar school gaan 

https://www.kotapalem.nl/wp-content/uploads/2022/06/Reisverslag-voorjaar-2022.pdf


een nieuwe klas gaat van start 
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het eerste lesuurtjes 

Kleuterschool Anjir Kalampan Kapuas Barat  
De kleuterschool in de wijk Anjir Kalampan in Pulang Pisau werd 

eerst bij een leidster aan huis gehouden. Na de zomervakantie van 

2014 is een gloednieuw schoolgebouw in gebruik genomen. De 

Palmstad heeft dit gefinancierd en de ontwikkeling van de school 

een aantal jaren gesteund.  

 

Deze school zou vanaf 2019 zelfstandig doorgaan, maar dat is niet 

goed gegaan. De school is een paar jaar gesloten geweest. De juf-

fen, de ouders en buurtbewoners hebben om hulp gevraagd. In over-

leg met het dorpshoofd en de lokale onderwijsinstelling is de kleu-

terschool opnieuw gestart. Herlina heeft daar bij haar bezoek aan 

Indonesië aan bijgedragen. De school is opgeknapt en weer goed te 

gebruiken. De Palmstad ondersteunt vanaf het schoolseizoen 2022-

2023 deze school weer. Dat houdt onder andere in dat we een bij-

drage geven voor de vijf juffen van circa 45 euro per maand per juf. 

Het mini-gemeenschapshuis  
Uiteindelijk willen we een compleet gemeenschapshuis - activiteiten-

centrum realiseren. Om diverse redenen is het daar nog niet van ge-

komen. Het is lastig om een goed toegankelijk terrein hiervoor ge-

reed te maken. Daarnaast is de exploitatie-fase niet zomaar op te 

zetten. We hebben de plannen daarom bijgesteld. Als aanloop naar 

de bouw van het gemeenschapshuis bouwen we eerst een mini-

versie. Dat is een gebouw van 12 bij 12 meter, met drie slaapka-

mers, een badkamer, een keukentje en een centrale ruimte.  

 

Met het mini-gemeenschapshuis kunnen we mensen huisvesting 

aanbieden als ze voor korte of langere tijd naar Kalimantan komen 

om met diverse activiteiten te helpen. In de centrale ruimte kunnen 

al een aantal exploitatie activiteiten plaatsvinden die we voor het 

gemeenschapshuis in gedachten hebben. We kunnen daar dan er-

varing mee opdoen.  
 

Het mini-gemeenschapshuis is naar verwachting in de loop van 

2023 klaar. De kosten bedragen ongeveer 25.000 euro, waarvan 

  5.000 voor de aankoop van de grond van 1.792 m2. Het

  bedrag is zonder de inrichting (bedden, koelkast etc). De 

  grond rondom het pand gebruiken we als recreatietuin. 

samen op school in de kring  

indeling van het mini-gemeenschapshuis 



stichting De Palmstad  

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 vrijwil-

ligers? Bid je mee voor het bestuur van Batang Danum Kasih Bor-

neo? Voor wijsheid voor de verdere ontwikkeling van de activiteiten? 

 

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 

 

 sponsoring studie jongeren 

    afhankelijk van de studie en studieduur via een persoonlijk traject 

 

 vergoeding juffen 

    ca 45 euro per juf per maand, voor op dit moment tien 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 

 

 mini-gemeenschapshuis 

    totaal 25.000 euro, dat is 175 euro per m2 

 

 

    

Volg je De Palmstad?  
Op de website van De Palmstad vind je veel informatie over de acti-

viteiten 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 Salvador Allendestraat 28 

 3065 ED Rotterdam 

telefoon 010-4471156 / 06-13303478  

e-mail  info@kotapalem.nl  

internet www.kotapalem.nl 

bank  NL50 ABNA 0457 1760 83 

 

 

 

boekjes met bijbelverhalen voor kinderen 

deze leerling - met in Indonesië verplicht 

schooluniform - speelt met legoblokjes 

die we uit Nederland hebben verzonden 

http://www.kotapalem.nl
https://www.facebook.com/KotaPalem

