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Beste donateurs, 
 
Hartelijk dank voor uw steun aan de kinderen van Stichting Elim. Met iedere bijdrage kunnen wij deze 
kinderen een betere toekomst bieden. 
Wij zijn blij dat de Corona tijd voorbij is, hoewel de controle vanuit “the government” nog wel blijft 
plaatsvinden. 
In deze Elim Courant ziet u foto’s van de laatste ontwikkelingen. Het plan ligt klaar om het moederhuis 
te renoveren. Ook de school op de heuvel willen wij aanpassen tot slaapplaatsen voor de jongens 
omdat de houten vloeren van het jongenshuis zijn weggerot. U begrijpt het al: continu aandacht blijft 
nodig.  
Omdat de oudere donateurs nu wegvallen zijn wij op zoek naar nieuwe donateurs om deze 
belangrijke direct gerichte hulpverlening te blijven ondersteunen. Zou u misschien in uw omgeving 
Stichting Elim onder de aandacht willen brengen? Folders zijn verkrijgbaar of informatie via de 
website www.stichting-elim.nl 
  
Dankbaar en blij zijn wij dat de deelnemende diaconieën van “Streekverband De Tien” in Midden 
Delfland Stichting Elim heeft gekozen voor financiële steun in de periode 2022 t/m 2027. 
Daarnaast mogen wij in juni 2022 delen in de opbrengst van “Sport en Spel Maasland”. Zou u 
misschien willen helpen met praktische bijdrage, bijvoorbeeld de stand voor Elim inrichten? Hartelijk 
welkom! 
  
Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Weet u iemand of zou u zelf secretaris willen zijn? 
Van harte welkom! Informatie via de voorzitter. 
  
Namens het team van Stichting Elim hartelijke groeten, 
Rianne Noordzij. 
 
 

 
 
 
 
De kosten voor het drukwerk 
worden gesponsord door Joke 
Kuijpers. Fijn want zo komen 
alle inkomsten/donaties ten 
goede aan het kinderhuis en 
school. 
 
Het versturen van deze 
nieuwsbrief betaalt de 
stichting vanuit uw contributie. 
 
Deze papieren variant blijven 
wij met plezier opsturen. 
Mocht u wel op de hoogte 
willen blijven maar vanuit een 
kostenbesparende -en milieu 
vriendelijke- overweging liever 
geen papieren nieuwsbrief 
meer willen ontvangen, dan 
kan dat.  
 
Stuur dan een e-mail naar 
info@stichting-elim.nl met het 
e-mailadres waarop u de 
digitale nieuwsbrief wilt 
ontvangen. Dan zenden wij 
deze tweemaal per jaar per e-
mail naar u toe. 
 
Met elkaar helpen wij kinderen 
in Pontianak, West Kalimantan 
zodat zij een warm thuis 
krijgen en naar school kunnen.  
 
 
 
 
 
 

Samenstelling bestuur 
 
Rianne Noordzij (voorzitter), 
Ard van der Maarel (penningmeester),  
Guus Noordzij (secretaris),  
Cees Rijke (contact Indonesië),  
Berend de Haan (website en Elim Courant),  
Joke Kuijpers (algemene werkzaamheden). 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 We hebben Pasen gevierd, na de kerkdienst hebben we gesport en heerlijk gegeten 

Vers uit eigen tuin 

Heerlijk 

Stelling bouwen bij de viskweekvijver 

Samen zingen 

Volleyballen 



  
 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een schrijven uit Kalimantan. 
Het afgelopen jaar was een jaar waarin we moesten vechten tegen de corona uitbraak. Nadat velen ziek zijn geweest, 
zijn we nu allen gezond en gelukkig zijn we nu allemaal gevaccineerd. 
De schoolexamens waren al in maart en verliepen heel goed. We hadden een hoog percentage geslaagden.  Ondanks 
dat we een school met kinderhuis zijn en niet veel geld hebben te besteden, waren we toch een van de beste! 
Ons kinderhuis is gezegend met allemaal fijne kinderen. Alle kinderen hebben hun eigen vingerafdruk van verdriet, maar 
zij hebben bij Elim een warm thuis gevonden.  
Ze doen hard hun best en willen allemaal wat van hun leven maken! 
Dankzij uw steun worden zij enorm gemotiveerd in de mogelijkheden.  
In ons huis hebben we corvee. Dus alle kinderen helpen mee met koken wassen en afwassen. Maar onder het afwassen 
is het erg gezellig. 
Er wordt vaak gezongen, ’s morgens vroeg bij het opstaan, tijdens de afwas en op het sportveld! Misschien een idee 
voor ons allemaal? 
De kinderen van Elim zijn ook sportief. Iedere dag wordt er gesport. Volleybal en handbal zijn favoriet! 
Vaak helpen ze ook mee in de moestuin! Dat doen ze met plezier. 
Tot zover, heel veel groeten van ons allemaal! 
Iedereen die ons helpt in Nederland heel hartelijk bedankt!  
 
Lieve groeten uit een warm Indonesië. 
 
Cees Rijke 
 

PowerPoint. 
 
Als u voor Stichting Elim in uw bedrijf of in uw gemeente een PowerPointpresentatie wilt laten zien, laat het ons even weten. 
 

 

 

 

Subsidie gemeente Maassluis. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Nieuwe schooluniformen en sportkleding 

 

De overheid heeft iedereen gecontroleerd 
op Corona, gelukkig testte niemand 
positief en inmiddels is iedereen 
gevaccineerd 

 

Nieuws uit Kalimantan 
 
 

Praktijklessen en Isaac helpt mee 

Vissen voor het avondmaal in de 
viskweekvijver 


