
Prachtige resultaten 
In de vorige editie van deze nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over een aantal acties die 

georganiseerd zouden worden ten bate van Elim. Deze acties zijn inmiddels achter de rug en we 

kunnen spreken van een groot succes!  

WAPRO 

Een groep leerlingen van Accent 

Praktijkonderwijs (VO) te Rotterdam heeft een 

aantal workshops georganiseerd, met als thema 

'Indonesië': schilderen, batikken, Indonesisch 

koken, wijn proeven en je eigen blog maken. De 

leerlingen hadden hard gewerkt om de 

workshops tot een succes te maken. Het was 

een gezellige, leerzame avond. De opbrengst 

voor Elim mocht er zijn: €1000,-! 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de voorzitter 
 

Het jaar 2015 is bijna weer voorbij. Op het nieuws wordt er dan teruggekeken wat er in het afgelopen 

jaar allemaal gebeurd is. Op de radio hoor je de top-2000, de leukste liedjes die in de afgelopen jaren 

het meest populair waren. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Veel mensen vragen zich dan af hoe 

het nieuwe jaar zal gaan verlopen. We hebben wensen, we hebben dromen, we hebben  

verwachtingen. Zal het een goed jaar worden of niet? Daar doen we allemaal aan mee. Hoe was 2015 

voor mij, en hoe zal 2016 voor mij gaan worden.   

 

De kinderen in Indonesië hebben die gedachten ook. Stel je voor dat je geen ouders hebt die voor je 

willen zorgen, stel je voor dat je ouders niet in staat zijn om voor je te kunnen zorgen. Hoe zouden die 

kinderen terugkijken. Hoe zouden die kinderen vooruitkijken. Zouden ze de hoop hebben dat het een 

beter jaar zal worden? Ik denk het wel. Welk kind droomt niet van veiligheid, geborgenheid, 

gezelligheid, bescherming, liefde, aandacht, onderwijs? Voor de meeste kinderen in Nederland de 

normaalste dingen, maar op Kalimantan is dat duidelijk anders. Gelukkig hadden we plaats, gelukkig 

hadden we voldoende geld om een flink aantal nieuwe kinderen in ons kinderhuis datgene te geven 

waarvan ze alleen maar konden dromen. Hoe zouden deze kinderen terugkijken? Hoe zouden deze 

kinderen zich voelen? Hoe zouden deze kinderen uitkijken naar 2016? Dat kan niet anders dan 

hoopvol zijn. Zo zijn er ook kinderen die terugdenken aan hun tijd bij Elim. Kinderen die daar geholpen 

zijn, onderwijs hebben kunnen volgen, geslaagd zijn voor hun examen, en begonnen zijn met hun 

carrière. Zij kijken vol dankbaarheid terug en ze kijken met blijdschap vooruit. Zij hebben de kans 

gekregen en met beide handen aangepakt. Zij hebben nu een toekomst. Dit kon allemaal gerealiseerd 

worden door uw steun, door uw donatie, door uw acties. Blijft u ons ook steunen in 2016, zodat we 

veel kinderen kunnen helpen?   

 

Namens die kinderen en namens de leiding mag u ik allemaal bedanken. Namens hen mag ik u/jullie 

allen goede Kerstdagen toewensen en een gezegend 2016. 

 

Kees Verwey 

Hoe is het nu met...? 

Stichting Elim bestaat al sinds 1993. Er zijn in de loop der jaren veel 

kinderen in het kinderhuis gekomen en gegaan. Een aantal van hen 

hen hebben nog steeds contact met Isaac en Nonoi (leiding kinderhuis) 

of met Cees Rijke (mede-oprichter Elim). Eén van hen is Marbun, hier 

lees je zijn verhaal. “Mijn naam is Marbun en ik ben 29 jaar oud. Ik ben 

opgegroeid in het eerste kinderhuis van Elim. Dat stond in Lingga. Ik 

ben daar tot mijn 21
e
 jaar gebleven. Toen ik bij Elim vertrok, moest ik 

nog een jaar studeren, maar daar had ik op dat moment geen zin meer 

in. Dat was dom van mij. 

Basisschool De Schakel uit Leimuiden heeft het 

afgelopen jaar voor Stichting Elim gespaard. Het 

team en de kinderen hebben dat met veel 

enthousiasme gedaan en met een fantastisch 

resultaat: €1000,- en een grote verzameling lege 

pennen en viltstifen (ruim 4400 stuks). Fantastisch 

gedaan! 

Even voorstellen 

 

 
 

Dit is Yel. Yel is 14 jaar. Hij 

vindt het leuk om in de 

groentetuin te werken. Hij 

zegt zelf dat hij groene 

vingers heeft, “alles wat ik in 

de grond stop gaat groeien!” 

Zijn favoriete gerecht is mie 

met worteltjes.  

 

Yel’s ouders werken op een 

rubberplantage en zijn erg 

arm. Omdat ze vaak aan het 

werk zijn kunnen ze niet goed 

voor Yel zorgen. Yel heeft nog 

een jonger broertje waarvan 

hij hoopt dat hij ook naar 

Elim kan komen.  

 

Yel heeft grote toekomst-

plannen voor zichzelf. Het 

liefst zou hij ooit in een 

ziekenhuis werken als 

broeder of misschien wel als 

arts. Of dit hem lukt weet hij 

niet, het schoolgeld is 

namelijk heel duur.  
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Contactgegevens 

 

Stichting Elim 

Postbus 2064 

3140 BB Maassluis 

 

e-mail adres 

info@stichting-elim.nl 

 

website 

www.stichting-elim.nl 

 

Tel. 010-8809967  

(E. Wong, secretaris) 

 

 

Rekeningnummer 

NL29INGB0005500659 

t.n.v. St. Elim Maassluis 

Vermeld a.u.b. uw post- of  

e-mailadres bij uw gift.  

 

 

Volg ons op Facebook 

www.facebook.com/ 

stichting.elim  

 

 

Het drukken van deze krant 

brengt voor Stichting Elim 

geen kosten met zich mee. 

Deze krant verschijnt 2x per jaar 

 

ELIM COURANT Nummer 

Sport en spel in Maasland 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al 

berichtten is Elim afgelopen jaar uitgekozen 

als één van de begunstigde doelen van Sport 

en Spel. Als stichting hebben wij een 

aanvraag gedaan voor de financiering van de 

bibliotheek en klaslokalen. Wij hebben met 

een kraam op het Sport en Spel terrein 

gestaan en vonden het leuk ook veel 

donateurs van Elim te spreken als ook mede 

begunstigen te ontmoeten. Sport en Spel 

was een groot succes en de organisatie 

heeft een bedrag €90.000 euro opgehaald 

waarvan Elim €5.950 euro heeft gekregen! 

Financieel Jaaroverzicht 

 

Het financieel jaaroverzicht 

van 2014 staat al enige tijd 

op onze website. Mocht u 

prijs stellen op een papieren 

exemplaar, neem dan gerust 

contact met ons op. 

 

Contactgegevens 

Stichting Elim 

Postbus 2064 

3140 BB Maassluis 

 

e-mail adres 

info@stichting-elim.nl 

 

website 

www.stichting-elim.nl 

 

Tel. 010-8809967  

(E. Wong, secretaris) 

 

 

Rekeningnummer 

NL29INGB0005500659 

t.n.v. St. Elim Maassluis 

Vermeld a.u.b. post- of  

e-mailadres bij uw gift.  

 

 

Volg ons op Facebook 

www.facebook.com/ 

stichting.elim  

 

 

Het drukken van deze 

nieuwsbrief brengt voor 

Stichting Elim geen kosten 

met zich mee. 

Voorzitter Kees Verweij, bestuurslid Maddy 

Verweij en mede-oprichter Cees Rijke nemen 

de cheque in ontvangst. 

 

29 
December 2015 

Even voorstellen 

 

 

 

Dit is Joko, hij is 13 jaar en 

een vrolijke jongen. Zijn 

ouders zijn, net als veel 

kinderen in het kinderhuis, te 

arm om goed voor Joko te 

kunnen zorgen.  

 

Joko's vader wint rubber in 

op een plantage, voor tien 

kilo latex krijgt hij net 

voldoende geld om eten van 

te kopen, maar er blijft niets 

over voor school, kleren e.d.  

 

Joko zegt "Ik ben heel 

gelukkig hier. Mijn beste 

vriend is Hendra. Op school 

vind ik Indonesisch en Engels 

de leukste vakken. Ook zing ik 

graag".  
 

Ik ben Elim heel erg dankbaar voor alles wat ze voor mij gedaan hebben en heb nog altijd contact 

met veel van mijn broertjes en zusjes uit het Kinderhuis. Bijvoorbeeld met Damen, die nu leraar is op 

de Elim school. En ook met Lamet die nu dominee is met opa Belanda (Cees Rijke) . Zonder Elim was 

het niets met mij geworden. Ik ben God dankbaar dat hij Elim op mijn pad gebracht heeft. Ik was 

geen gemakkelijke puber en bezorgde mama Nonoi soms grijze haren. Maar ik ben erg blij dat ik 

door Elim zo’n goede kans gehad heb om iets van mijn leven te maken. Ik wil niet meer aan de tijd 

vóór Elim denken, dat is een naar verleden. Ik kijk altijd naar de toekomst want die kan je zelf 

veranderen! Heel veel dank aan alle mensen van Elim die mij geholpen hebben.” 

Maar ja, we doen allemaal wel eens domme dingen. Ik was een late puber, misschien dat het 

daardoor kwam. Later kreeg ik spijt van mijn beslissing en dus heb ik, toen ik eenmaal een baantje 

had, dat laatste jaar van mijn studie Engelse taal afgemaakt. Na het afronden van mijn studie ben 

ik terug gegaan naar de kampong waar ik geboren ben. De oudere mensen daar kenden mijn vader 

en moeder nog. Ik heb van een ouder echtpaar toen een stukje grond gekregen en heb daar een 

huisje kunnen bouwen. Ik ben leraar geworden op de enige school die we hier hebben.  



Nieuws uit Kalimantan 
 

In augustus vond de Mempawah Expo plaats. Een regionaal evenement ter ere van 70 jaar 

onafhankelijkheid van Indonesië en de naamgeving van de regio (Mempawah). De stad met 

dezelfde naam 'Mempawah' speelt een belangrijke rol in het onderwijs in West Kalimantan, 

'onderwijs' was dan ook het thema van dit evenement. 

Vanuit het ministerie van onderwijs waren zes scholen voor beroepsonderwijs gevraagd om deel 

te nemen aan de tentoonstelling, en Elim was er één van! 

Op deze tentoonstelling hebben de docenten en een aantal leerlingen van Elim laten zien wat er 

op hun school wordt geleerd op het gebied van land- en tuinbouw en visteelt. 

Door het bureau van toerisme is aan 'Vocal Group Elim' gevraagd op te treden op dit evenement. 

De inzet van leerlingen en docenten op dit evenement werd door de organisatie zeer op prijs 

gesteld! 

In september zorgde smog voor veel overlast. 

Op de school van Elim droegen sommige 

leerlingen mondkapjes, zodat zij er minder 

last van hadden. Inmiddels is dit gelukkig 

bijna helemaal verdwenen. 

Alledaagse dingen zoals de aanplant van mais, 

oogsten van bonen, met elkaar koken, een 

sporttoernooi en verjaardagsvieringen 

vonden plaats.  

Dit lijkt heel normaal, maar dat is het eigenlijk niet. Het bestuur en de leerlingen in Indonesië en 

wij als bestuur in Nederland realiseren ons maar al te goed dat dit niet vanzelfsprekend is. Dat 

zulke ‘gewone’ dingen alleen kunnen gebeuren dankzij de steun die u ons geeft.  

 Op het moment dat deze nieuwsbrief 

geschreven wordt is de bouw nog niet 

voltooid. Hopelijk kunnen we u in de 

volgende brief het resultaat laten zien. Dit 

doen wij natuurlijk ook op onze website 

www.stichting-elim.nl en Facebook pagina! 

 

 

Niet alleen wordt er een praktijkruimte 

voor onderwijs in visteelt gebouwd, ook 

het terrein rondom het kinderhuis wordt 

aangepakt. Hier wordt het tuinpad 

aangelegd. 

In oktober werd de start gemaakt met een 

groot project: de bouw van een 

praktijkruimte voor visteelt. Dit wordt 

gesubsidieerd door het Indonesische 

ministerie van onderwijs.  

De ruimte wordt bovenop één van de 

visvijvers gebouwd.  

 

 
 

 

Even voorstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is Irene Sara, ze is 11 jaar. 

Ook de ouders van Irene Sara 

hadden geen geld om haar 

naar school te laten gaan, ze is 

de oudste van het gezin en 

heeft zelf aan de dominee van 

het dorp gevraagd of ze naar 

school mocht bij Elim.  

In het dorp waar Irene Sara 

woont is er geen elektriciteit, 

waterleiding, of goed 

begaande wegen. En, er is 

geen school.  

Irene Sara "Ik houd van koken 

en later wil ik dokter worden 

zodat ik andere mensen kan 

helpen. Ik ben heel blij dat ik 

bij Elim naar school kan".    

Pennenactie gaat door!! 

De vorige lading lege pennen en viltstiften, die worden ingeleverd t.b.v. recycling, heeft €600,- opgeleverd. Hiermee kunnen drie kinderen een jaar lang 

opgevangen worden in het kinderhuis en kunnen zij naar school.  We willen graag doorsparen, misschien kunnen we weer zo’n mooi bedrag bijeen 

brengen? De inleverpunten zijn:  Basisschool Groen van Prinstererschool Barendrecht, Goede Herderkerk te Ridderkerk, Protestantse gemeente te 

Nieuwveen, Wellantcollege de Groenstrookte Aalsmeer, Wereldwinkel De Toren te Nieuwkoop, Wereldwinkel Alblasserdam, Rehobothkerk te 

Vlaardingen, Geuzencollege Holy - Lentiz te Vlaardingen, bij mevr. Noordzij. Wilt u zelf een inleverpunt starten? Neem dan contact met ons op! 

 

Digitale nieuwsbrief 

 

In de afgelopen twee edities 

van de Elim Courant vroegen 

we u zich, als u dat wilt, aan te 

melden voor de digitale 

nieuwsbrief.  We hebben 

inmiddels ruim 60 

aanmeldingen ontvangen, dit 

is 10% van het totaal aantal 

verzonden nieuwsbrieven.  

 

Hartelijk dank hiervoor!  

 

Het afdrukken van deze 

nieuwsbrief wordt 

gesponsord. De postzegel 

betaalt de stichting vanuit uw 

contributie. Natuurlijk blijven 

wij deze papieren variant met 

plezier opsturen. Mocht u wel 

op de hoogte willen blijven 

maar vanuit een 

kostenbesparend - en milieu 

vriendelijke - overweging 

liever geen papieren 

nieuwsbrief meer willen 

ontvangen, dan kan dat. Stuur 

een mail naar  

info@stichting-elim.nl   

met het e-mail adres waarop u 

de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Dan zenden wij deze tweemaal 

per jaar in digitale vorm naar u 

toe. 

Met een schep cement werd de bouw van 

de praktijkruimte officieel gestart.  

Ter voorbereiding op de bouw werd één van 

de vijvers droog gelegd. De leerlingen halen 

met de hand de laatste vissen eruit.  



Prachtige resultaten 
In de vorige editie van deze nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over een aantal acties die 

georganiseerd zouden worden ten bate van Elim. Deze acties zijn inmiddels achter de rug en we 

kunnen spreken van een groot succes!  

WAPRO 

Een groep leerlingen van Accent 

Praktijkonderwijs (VO) te Rotterdam heeft een 

aantal workshops georganiseerd, met als thema 

'Indonesië': schilderen, batikken, Indonesisch 

koken, wijn proeven en je eigen blog maken. De 

leerlingen hadden hard gewerkt om de 

workshops tot een succes te maken. Het was 

een gezellige, leerzame avond. De opbrengst 

voor Elim mocht er zijn: €1000,-! 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de voorzitter 
 

Het jaar 2015 is bijna weer voorbij. Op het nieuws wordt er dan teruggekeken wat er in het afgelopen 

jaar allemaal gebeurd is. Op de radio hoor je de top-2000, de leukste liedjes die in de afgelopen jaren 

het meest populair waren. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Veel mensen vragen zich dan af hoe 

het nieuwe jaar zal gaan verlopen. We hebben wensen, we hebben dromen, we hebben  

verwachtingen. Zal het een goed jaar worden of niet? Daar doen we allemaal aan mee. Hoe was 2015 

voor mij, en hoe zal 2016 voor mij gaan worden.   

 

De kinderen in Indonesië hebben die gedachten ook. Stel je voor dat je geen ouders hebt die voor je 

willen zorgen, stel je voor dat je ouders niet in staat zijn om voor je te kunnen zorgen. Hoe zouden die 

kinderen terugkijken. Hoe zouden die kinderen vooruitkijken. Zouden ze de hoop hebben dat het een 

beter jaar zal worden? Ik denk het wel. Welk kind droomt niet van veiligheid, geborgenheid, 

gezelligheid, bescherming, liefde, aandacht, onderwijs? Voor de meeste kinderen in Nederland de 

normaalste dingen, maar op Kalimantan is dat duidelijk anders. Gelukkig hadden we plaats, gelukkig 

hadden we voldoende geld om een flink aantal nieuwe kinderen in ons kinderhuis datgene te geven 

waarvan ze alleen maar konden dromen. Hoe zouden deze kinderen terugkijken? Hoe zouden deze 

kinderen zich voelen? Hoe zouden deze kinderen uitkijken naar 2016? Dat kan niet anders dan 

hoopvol zijn. Zo zijn er ook kinderen die terugdenken aan hun tijd bij Elim. Kinderen die daar geholpen 

zijn, onderwijs hebben kunnen volgen, geslaagd zijn voor hun examen, en begonnen zijn met hun 

carrière. Zij kijken vol dankbaarheid terug en ze kijken met blijdschap vooruit. Zij hebben de kans 

gekregen en met beide handen aangepakt. Zij hebben nu een toekomst. Dit kon allemaal gerealiseerd 

worden door uw steun, door uw donatie, door uw acties. Blijft u ons ook steunen in 2016, zodat we 

veel kinderen kunnen helpen?   

 

Namens die kinderen en namens de leiding mag u ik allemaal bedanken. Namens hen mag ik u/jullie 

allen goede Kerstdagen toewensen en een gezegend 2016. 

 

Kees Verwey 

Hoe is het nu met...? 

Stichting Elim bestaat al sinds 1993. Er zijn in de loop der jaren veel 

kinderen in het kinderhuis gekomen en gegaan. Een aantal van hen 

hen hebben nog steeds contact met Isaac en Nonoi (leiding kinderhuis) 

of met Cees Rijke (mede-oprichter Elim). Eén van hen is Marbun, hier 

lees je zijn verhaal. “Mijn naam is Marbun en ik ben 29 jaar oud. Ik ben 

opgegroeid in het eerste kinderhuis van Elim. Dat stond in Lingga. Ik 

ben daar tot mijn 21
e
 jaar gebleven. Toen ik bij Elim vertrok, moest ik 

nog een jaar studeren, maar daar had ik op dat moment geen zin meer 

in. Dat was dom van mij. 

Basisschool De Schakel uit Leimuiden heeft het 

afgelopen jaar voor Stichting Elim gespaard. Het 

team en de kinderen hebben dat met veel 

enthousiasme gedaan en met een fantastisch 

resultaat: €1000,- en een grote verzameling lege 

pennen en viltstifen (ruim 4400 stuks). Fantastisch 

gedaan! 

Even voorstellen 

 

 
 

Dit is Yel. Yel is 14 jaar. Hij 

vindt het leuk om in de 

groentetuin te werken. Hij 

zegt zelf dat hij groene 

vingers heeft, “alles wat ik in 

de grond stop gaat groeien!” 

Zijn favoriete gerecht is mie 

met worteltjes.  

 

Yel’s ouders werken op een 

rubberplantage en zijn erg 

arm. Omdat ze vaak aan het 

werk zijn kunnen ze niet goed 

voor Yel zorgen. Yel heeft nog 

een jonger broertje waarvan 

hij hoopt dat hij ook naar 

Elim kan komen.  

 

Yel heeft grote toekomst-

plannen voor zichzelf. Het 

liefst zou hij ooit in een 

ziekenhuis werken als 

broeder of misschien wel als 

arts. Of dit hem lukt weet hij 

niet, het schoolgeld is 

namelijk heel duur.  
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Zoals we in de vorige nieuwsbrief al 

berichtten is Elim afgelopen jaar uitgekozen 

als één van de begunstigde doelen van Sport 

en Spel. Als stichting hebben wij een 

aanvraag gedaan voor de financiering van de 

bibliotheek en klaslokalen. Wij hebben met 

een kraam op het Sport en Spel terrein 

gestaan en vonden het leuk ook veel 

donateurs van Elim te spreken als ook mede 

begunstigen te ontmoeten. Sport en Spel 

was een groot succes en de organisatie 

heeft een bedrag €90.000 euro opgehaald 

waarvan Elim €5.950 euro heeft gekregen! 
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Dit is Joko, hij is 13 jaar en 

een vrolijke jongen. Zijn 

ouders zijn, net als veel 

kinderen in het kinderhuis, te 

arm om goed voor Joko te 

kunnen zorgen.  

 

Joko's vader wint rubber in 

op een plantage, voor tien 

kilo latex krijgt hij net 

voldoende geld om eten van 

te kopen, maar er blijft niets 

over voor school, kleren e.d.  

 

Joko zegt "Ik ben heel 

gelukkig hier. Mijn beste 

vriend is Hendra. Op school 

vind ik Indonesisch en Engels 

de leukste vakken. Ook zing ik 

graag".  
 

Ik ben Elim heel erg dankbaar voor alles wat ze voor mij gedaan hebben en heb nog altijd contact 

met veel van mijn broertjes en zusjes uit het Kinderhuis. Bijvoorbeeld met Damen, die nu leraar is op 

de Elim school. En ook met Lamet die nu dominee is met opa Belanda (Cees Rijke) . Zonder Elim was 

het niets met mij geworden. Ik ben God dankbaar dat hij Elim op mijn pad gebracht heeft. Ik was 

geen gemakkelijke puber en bezorgde mama Nonoi soms grijze haren. Maar ik ben erg blij dat ik 

door Elim zo’n goede kans gehad heb om iets van mijn leven te maken. Ik wil niet meer aan de tijd 

vóór Elim denken, dat is een naar verleden. Ik kijk altijd naar de toekomst want die kan je zelf 

veranderen! Heel veel dank aan alle mensen van Elim die mij geholpen hebben.” 

Maar ja, we doen allemaal wel eens domme dingen. Ik was een late puber, misschien dat het 

daardoor kwam. Later kreeg ik spijt van mijn beslissing en dus heb ik, toen ik eenmaal een baantje 

had, dat laatste jaar van mijn studie Engelse taal afgemaakt. Na het afronden van mijn studie ben 

ik terug gegaan naar de kampong waar ik geboren ben. De oudere mensen daar kenden mijn vader 

en moeder nog. Ik heb van een ouder echtpaar toen een stukje grond gekregen en heb daar een 

huisje kunnen bouwen. Ik ben leraar geworden op de enige school die we hier hebben.  




