
 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

Mei 2015 
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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 

Nummer 

 
ELIM COURANT 

      Juni 2019 

 
 
Zoals in iedere Elim Courant geven wij u weer 
graag een inkijkje in het dagelijks leven van de 
kinderen door middel van foto’s. De meeste 
hiervan kunt u ook terugvinden op onze Facebook 
pagina. Volg ons vooral als u dat nog niet doet. 
 
Alle kinderen van SMK ELIM zijn geslaagd! Wat 
een fantastische prestatie! Het hoogste 
slagingspercentage van het land! Wij zijn 
natuurlijk bijzonder trots op hen. Wij wensen alle 
studenten heel veel succes voor de toekomst 
 
 

Contactgegevens 
Stichting Elim 
Postbus 2064 

3140 BB Maassluis 
 

Tel. 06 414 80 250 
(Rianne Noordzij, voorzitter) 

 
e-mailadres 

info@stichting-elim.nl 
 

website 
https://www.stichting-

elim.nl/ 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/

stichting.elim/ 
 

Rekeningnummer 
NL29INGB0005500659 
t.n.v. St. Elim Maassluis 

Vermeld a.u.b. uw post- of 
e-mailadres bij uw gift. 

 
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. 
 

LET OP 
Ons antwoordnummer is per 

1 januari 2019 komen te 
vervallen. U kunt post 

sturen naar ons postbus- 
adres, of per e-mail contact 

opnemen.  
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Van de voorzitter 
 
Reis naar Panti Asuhan Elim, Kalimantan van 28 februari tot 7 maart 2019. 
Op 3 december 2018 bestond Stichting Elim in Nederland 25 jaar. Op 5 maart 2019 bestond Yayasan 
(stichting) Elim Kalimantan 25 jaar. Eindelijk, na zeven jaar, waren mijn man en ik weer in de 
gelegenheid een reis naar Kalimantan te maken. Omdat wij alle gelden ten goede willen laten komen 
aan Stichting Elim hebben wij deze reis zelf betaald. Cees Rijke is vanuit Bali overgevlogen. Isaac kwam 
ons ophalen in Pontianak en na een rit van ruim twee uur kwamen wij bij kinderhuis Elim! Alle 
kinderen en Nonoi, de vrouw van Isaac en Decent (23), de oudste dochter van Isaac en Nonoi, stonden 
achter een enorme poster: 
Welcome to kinderhuis Anjongan – Oma Rianne Noordzij-Hijweege, Opa Piet en Opa Cees Rijke for 
“silver” 25 years of Elim.  
Het was zo’n warm welkom! Piet, Cees en Rianne werden "gehuldigd" met een mooie krans en met 
zang, muziek en dans! Wij hebben ieder kind begroet met "happy to see you”. Hartverwarmend!  
Er wonen nu 18 jongens en 32 meisjes in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. We hebben veel kinderen 
gesproken en we waren diep geraakt door de meest vreselijke dingen die de kinderen hebben 
meegemaakt. Sommigen hebben jong ouders verloren, anderen zijn mishandeld door een pleegouder, 
van anderen kunnen ouders niet voor hen zorgen. Een kind is meestal al 9 of 10 jaar oud voordat 
iemand ontdekt dat hulp nodig is en het kind bij Elim wordt aangemeld. Wat ons zo opviel was dat alle 
kinderen bij Elim zo dankbaar zijn. Met elkaar zijn ze happy en blij. De sfeer is heel goed!  
Isaac, Cees, Piet en Rianne maakten een wandeling over het terrein. Onder de indruk van de vele 
land- en tuinbouwactiviteiten van SMK Elim (voortgezet agrarisch onderwijs) zijn we ook erg  
geschrokken van de staat van de gebouwen. Door het vochtige klimaat rot zelfs beton weg. De deuren 
en ramen van het gemeenschapshuis zijn van ijzerhout, dus nog goed. Maar een flinke lik verf is hard 
nodig. De daken zijn verroest en lekken; daardoor zijn ook de plafonds slecht.  
De kwartaalbijdrage vanuit Nederland is voldoende voor het levensonderhoud en de school, maar niet 
genoeg voor renovatiewerkzaamheden. Wij, Cees en ik, hebben met Isaac, Nonoi en Decent het 
renovatieplan besproken, want het is van groot belang dat de gebouwen goed onderhouden worden.  
Ook het sanitair laat te wensen over, maar vanuit de Actie “Sport en Spel, Maasland” hebben wij 
€7.500,- ontvangen. Wij zijn heel blij en dankbaar dat hiermee met het onderhoud van sanitair 
begonnen kan worden. Wij hadden bedden aan willen schaffen, maar het verhelpen van de lekkages 
heeft nu prioriteit. Er is met de start op ons bezoek gewacht, zodat wij een goed renovatieplan 
kunnen schrijven. Het is nl. ook belangrijk dat wij onze donateurs goed inlichten over wat er met het 
geld gebeurt.  
Het was een bijzonder fijne week waarin wij op 5 maart het 25 jarig jubileum van Stichting Elim 
gevierd hebben.  
Wel heb ik als voorzitter gemerkt dat het heel belangrijk is om ter plaatse de situatie te inspecteren 
en het budgetplan te bespreken. In Indonesië zijn ze het anders gewend dan in Nederland. Ik hoop 
eerder dan over zeven jaar in de gelegenheid te zijn de kinderen weer te ontmoeten. 
 
Hartelijke groeten van Rianne Noordzij 
 
  

 

 

 
 
 
Stichting Elim zoekt een 
penningmeester en een 
secretaris!  
 
Wil jij je als vrijwilliger 
enthousiast inzetten om 
kinderen in Indonesië een 
beter leven te geven? Mail of 
bel dan voor informatie. 
 
Omdat Stichting Elim een 
Maassluis’ initiatief is zoeken 
wij bij voorkeur nieuwe 
bestuursleden die in Maassluis 
of in de omgeving van 
Maassluis wonen.  
 
Met elkaar helpen wij kinderen 
in Pontianak, West Kalimantan 
zodat zij een warm thuis 
krijgen en naar school kunnen.  
 
www.stichting-elim.nl 
 
Ik hoop snel weer een fijn 
team te hebben! 
Rianne Noordzij,  
voorzitter Stichting Elim 
06 414 80 250   
rianne-noordzij@hotmail.com 

Nieuws uit Kalimantan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 25 mei studeerde David Cees Rijke Sayuna, 
een van onze voormalige leerlingen, af in 
Milieutechniek aan de Technische Universiteit 
van Atma Jaya te Yogyakarta. Gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 

Nogmaals een laatste oproep;  
We hebben al een paar keer geschreven dat 
het aantal donateurs terugloopt en dat de 
stichting het met minder geld moet doen. 
Juist nu er veel gerenoveerd moet worden. 
Fijn als u een nieuwe donateur kan 
aanbrengen. Folders zijn verkrijgbaar via 
info@stichting-elim.nl 
 

Nieuwe website 
 
In het voorjaar is onze website opnieuw ontworpen en gebouwd. 
De informatie is uitgebreid en er is een makkelijker te gebruiken Donateurformulier in gebruik 
genomen. 
Zie www.stichting-elim.nl 

mailto:info@stichting-elim.nl
http://www.stichting-elim.nl/
http://www.facebook.com/%20stichting.elim
http://www.facebook.com/%20stichting.elim
https://www.stichting-elim.nl/
https://www.stichting-elim.nl/
https://www.facebook.com/stichting.elim/
https://www.facebook.com/stichting.elim/
http://www.stichting-elim.nl/?fbclid=IwAR1pGPWDg1hU4zuJCfNT8aHhZb4OOwTELhx-lTjj_RpYHyok3cVSajckGHU
https://www.stichting-elim.nl/


Noodoproep 
 
Met veel dank voor de giften n.a.v. mijn vorige oproep zou ik toch heel graag deze noodoproep onder uw aandacht willen 
brengen. 
Onze kwartaalbijdrage is voldoende voor het levensonderhoud. Maar…...de staat van de gebouwen is uiterst slecht. De 
kinderen slapen in ernstig ongezonde ruimtes. De komende twee jaar hebben wij ruim €51.000,- nodig voor renovatie en groot 
onderhoud. Het jongenshuis, hier slapen de jongens van het kinderhuis en de jongens die bij SMK op school zitten, is i.s.m. 
Wilde Ganzen ± 20 jaar geleden gebouwd, maar is nu helemaal verrot. Je zakt bijna door de houten vloer heen. Je ziet in de 
tropen de termieten vreten aan het hout. Daarom willen wij graag dat de jongens in het muzieklokaal gaan slapen. De houten 
kastjes die wij 7 jaar geleden hebben gekocht worden nog steeds gebruikt. 
Op het eerste gezicht ziet het gebouw van het muzieklokaal er goed uit, maar ook van dit gebouw zijn de daken lek. Het is 
noodzakelijk dat dit gebouw opgeknapt wordt, omdat de jongens hier moeten gaan slapen.  
 
De slaapruimte van de meisjes moet geverfd worden (schimmel op de muren), omdat dit een ongezonde ademruimte is en een 
kweekplek voor dengue. Afgelopen jaar moesten twee meisjes in het ziekenhuis worden opgenomen met dengue. Dus ook dit 
is een eerste vereiste. 
 
Omdat veel oudere donateurs geen donateur meer kunnen zijn hebben wij voor de kwartaalbijdragen over een jaar een groot 
probleem.  
Mag ik u het volgende voorstel doen? 

- Bent u in de gelegenheid een actie te organiseren voor Stichting Elim of kan u in dit jubileumjaar een extra gift als 

‘cadeau’ missen? Dan zijn wij hier bijzonder blij mee. 

- Het zou fantastisch zijn als iedere donateur in dit jubileumjaar een nieuwe donateur kan aanmelden. Omdat bij ons 

niets aan de strijkstok blijft hangen kunnen wij u alleen maar belonen met een groot dank u wel! 

 

 

Sinds kort werk ik als senior secretaresse bij NWO in Den Haag.  

 

 

 

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, 
 
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. 

Cees Rijke bezoekt Elim Kalimantan 2019 

 
"Selamat terbang" betekent goede vlucht in het Indonesisch. Mijn vliegtuig landde veilig en wel 
op Supadio Airport, het vliegveld van Pontianak. 
Dit jaar hebben Rianne Noordzij en haar man Piet en Cees Rijke Elim bezocht. Wij kwamen 
tegelijk aan op het vliegveld. Pontianak is de hoofdstad van West Kalimantan en ligt op het 
grootste eiland van Indonesië. Veel mensen wonen er nog in grote armoede. In dit gebied zijn 
veel kinderen ouderloos en gaan soms niet naar school. Stichting Elim helpt deze kinderen en 
geeft ze een kans op een betere toekomst. 
"Selamat datang" betekent hartelijk welkom. We werden door Isaac opgehaald en waren blij 
elkaar weer te ontmoeten. We werden warm en hartelijk ontvangen. Er hingen door de 
kinderen zelfgemaakte spandoeken. De kinderen waren erg blij ons te zien. 
"Pestanya ramai sekali", een gezellig druk feest. We vierden dit jaar 25 jaar Elim. Veel kinderen 
van de eerste jaren kwamen op bezoek. O.a. Tadeus met zijn vrouw en kinderen, hij was vroeger 
erg ondeugend. Het was zo goed om iedereen weer te zien. Ook Selvi was met haar kinderen 
aanwezig. Ja, onze eerste kinderen zijn nu al tussen de dertig en veertig jaar oud. We hebben 
veel oude verhalen opgehaald. Het is zo goed te zien dat ze allemaal goed terecht gekomen zijn. 
Maar we hebben ook problemen. Ons kinderhuis is dringend aan renovatie toe, alles slijt harder 
in de tropen. We hopen daarom dat u meehelpt en met ons meedenkt hoe we de restauratie 
kunnen bekostigen. 
 
Cees Rijke 


